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SUNUŞ 

Göç, ailenin ev, kent, ülke değiştirmesidir. Ancak zorlamaya neden olan 

göç, doğal, ekonomik, kültürel, politik nedenlerle insanların, ailelerin, belirli 

bir toplum kesiminden, bir köyden, kentten, ülkeden başkasına gidip 

yerleşmesidir. İnsanlık tarihi boyunca, olay yaratan büyük göçler olmuştur. 

Doğal koşullar nedeniyle Orta Asya’dan Anadolu’ya; ekonomik koşullar 

nedeniyle Avrupa’dan Amerika’ya; kültürel-siyasal nedenlerle, Rusya’dan 

Avrupa’ya göçen insanlar kültürel, toplumsal, politik olayların temel konusu 

olmuştur. 

Kavimler Göçü ile başlayan, İslamiyet'in kabulüyle Hz. Muhammed ve 

diğer Müslümanların gayrimüslimlerin baskısından kurtulmak için Mekke'den 

Medine'ye hicret etmeleriyle devam eden insanlığın göç süreci ileride Yeni 

Dünya'nın keşfedilmesi ile buralara toplu göçlerin yapılması ile devam 

etmiştir.  

15. yüzyılda köle ticareti ile başlayan Batı'nın Afrika sömürüsü ise 19. 

yüzyılda bölgeyi tamamen ele geçirerek sömürge yönetimlerinin kurulması ile 

sonuçlanmıştır. Bu süreçte Afrika kıtasından özellikle Amerika kıtasına köle 

olarak pek çok insan götürülmüştür. Aynı zamanda Avrupa kıtasından da yeni 

keşfedilen Amerika'ya milyonlarca kişi ekonomi merkezli olarak göç etmiştir. 

Sanayi Devriminin ve Dünya Savaşlarının neden olduğu göçlerden 

sonra bugün Orta Doğu, Asya ve Afrika bölgelerinde girişilen güç mücadelesi 

sonucu yaşanan göçler hangi coğrafyada yaşıyor olursa olsun göç eden 

topluluk ya da göç edilen bölgede yaşayan toplum olarak günümüz insanını 

pek çok yönden direkt etkilemektedir.  

Tarih boyunca yaşanan tüm bu göçlerin insan üzerinde pek çok 

alanlarda etki bıraktığı muhakkaktır. Bu etki edebiyat alanında da kendini 

göstermektedir. Özellikle Batı'nın dünya toplumlarında hâkim güç olması 

sonucu ekonomik sebepler, savaşlar ve devlet sömürü politikaları ile 

yerlerinden edilen Doğu toplumları ve Doğu insanının tüm bu yaşadıklarının 

izdüşümleri pek çok alanda kendini göstermektedir. 

Bu kitapta, Doğu Edebiyatında göçü çeşitli yönleriyle ele alan 25 yazı 

yer almaktadır.  





ÇİN GÖÇ EDEBİYATI VE TÜRKİYE’DEKİ ÇEVİRİ ESERLERİ 

Lale AYDIN* 

Çin Kültür Devrimi’nin (1966-1976) sonlanmasıyla birlikte birçok 

Çinli, yabancı ülkelere göç ederek “Yeni Göçmen Yazarları Topluluğu” nu 

oluşturmuştur. Bu yazarlar daha çok Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya gibi 

ekonomisi gelişmiş bölgelerde yaşamaktadır. Ana temsilcileri Yan Gelin, Ha 

Jin, Zhang Ling, Chen He, Hong Ying, Chen Qian, Yuan Jinmei, Shi Yu, Rong 

Rong, Lü Hong, Zhang Ping, Su Wei, Xue Yiwei, Wang Ruiyun, Lin Mei, Lu 

Xinhua, Dai Fang, Chen Ruilin, Shao Jun, Liu Huangtian, Zhang Huiwen, 

Huang Weiqun, Zeng Xiaowen, Sha Shi, Lu Ming, Zhang Zao, A Cheng, 

Yang Lian, Lin Da, Zhang Ci, Fan Gan, Wang Xingchu, Yu Xi gibi 

yazarlardır. 1990’lardan itibaren bu yazarların eserleri büyük ilgi görmeye 

başlamış, Çin edebiyat camiasının yanı sıra dünyada da yankı bulmuştur.1  

Bu çalışmamızda öncelikle Çin Göç Edebiyatı’nın tanımı yapılacak, 

ardından Çağdaş Çin Edebiyatındaki yadsınamaz yeri ve etkisi incelenecektir. 

Bir sonraki bölümde ise Çin Göç Edebiyatından Türkçe’ ye çevrilen eserler 

listesine yer verilecek ve son olarak Çin asıllı Amerikan yazar Ha Jin’in 

orijinal adıyla A Map of Betrayal, Türkçe çevirisiyle Bir İhanet Haritası adlı 

eserinden yola çıkılarak romandaki göç etkisindeki kimlik gelişimi, kültürel 

değişim ve etnik kimlik algısı üzerinde durulacaktır. 

Çin Göç Edebiyatı Nedir? 

Çin Göç Edebiyatı’nın kısaca tanımını yapacak olursak; 1970 sonu 

itibariyle Çin ana kıtasından deniz aşırı ülkelere eğitim, iş, ticaret ya da evlilik 

amacıyla göç edip uzun vadede yurt dışında yaşayan yabancı Çinliler 

tarafından yazılan edebi eserlerin tümünün oluşturduğu yeni edebiyat 

akımıdır.2  

1970 sonu ve 1980 sonrası eğitim ve iş için yurt dışına yerleşen Çinliler 

yeni bir göçmen topluluğu oluşturmuştur. Yapılan araştırmaya göre 1978-

                                                 
* Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 

Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (lale.aydin@istanbul.edu.tr). 
1 Hong Zhigang, Zhongguo Dangdai Wenxue Shiyu Zhong de Xin Yimin Wenxue, Zhongguo 

Shehui Kexue, 2012, s. 132. 
2 Wu Yiqi, Xunzhao Shenfen -- Lun Xin Yimin Wenxue, Wenxue Pinglun, 2000, 6. 
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2009 yılları arasında eğitim için yurtdışına giden Çinli sayısı bir milyon altı 

yüz yirmi yedi bin kişidir ve bu sayıdan yurda dönen ise sadece dört yüz 

doksan yedi bin kişidir. Anlaşıldığı üzere bir milyonun üzerinde öğrenci 

eğitim amaçlı gittiği yabancı ülkeye yerleşmiştir.3 Aşağıdaki grafikte Çin’ den 

yurt dışına giden ve eğitim sonrası yurduna dönüş yapmayan öğrencilerin 

sayısı ayrıntılı olarak görülebilir: 

 

Grafik 1. 1978-2009 Yılları Arasında Yurtdışına Giden ve Yurda Geri 

Dönen Çinli Öğrenci Sayısı  

Grafikteki rakamlar yalnızca eğitim amaçlı yurtdışına giden ve yurda 

geri dönüş yapan Çinli öğrenci sayısını içermektedir. Eğitimini tamamladıktan 

sonra Çin’e geri dönmeyip, öğrenim gördüğü ülkeye yerleşen öğrenci sayısı 

bir milyon yüz otuz bin kişidir. Böylelikle Çinli göçmen gruplarının 

oluşmasında öğrencilerin payının çok fazla olduğu görülmektedir.  

Eğitim amaçlı gidenlerin dışında ticaret ya da evlilik gibi sebeplerle 

göçenleri de eklersek, yeni göçmen grupları şüphesiz çok daha fazladır.4 

                                                 
3 Jiang Shaochuan, Zhong Xi Shikong Chongzhuang Zhong de Haiwai Wenxue Chao—Lun 

Xin Yimin Wenxue de Fasheng, Tezheng yu Yiyi, Shijie Wenxue Pinglun, 2011, 1. 
4 Qian Chaoying, Shiren zhi Si: Yi ge Shidai de Yinyu, Beijing, Zhongguo Shehui Kexue 

Chubanshe, 2000. 
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Çin asıllı Amerikan yazar Liang Zhiying, 2002 yılında Edebiyat-Sanat 

Dergisi’nde “Çin Göç Tarihi ve Göç Edebiyatı” başlıklı röportajında 

fikirlerini şöyle dile getirir: 

“Göç global bir meseledir. İngiltere’nin 1830 yılında Amerika 

Kıtası’na siyahi köle ticaretini kaldırmasıyla birlikte yeni bir işçi gücü 

kaynağı arayışı başlamış ve böylelikle Çinli işçiler ve Doğu Hintli işçiler 

ortaya çıkmıştır. Çinli işçiler yalnızca Kuzey Amerika’ya götürülmemiş, aynı 

zamanda çeşitli anlaşma ve sözleşmelerle Peru, Küba, Meksika, Trinidad ve 

Orta Amerika ile Latin Amerika Kıtası’ndaki başka yerlere de 

götürülmüşlerdir. Bozulmuş ve bitmek bilmeyen dış borcu olan zayıf Çin 

devleti tabii ki güçsüz bir toplumu doğurdu ve güçsüzlüğünden ve mihnetinden 

dolayı kendi halkını verdi. Sahil eyaletlerinde yaşayan Guangdonglu ve 

Fujianlı işçiler kolayca bir araya getirildi ve gönüllü olup olmadıkları 

sorulmaksızın Amerika Kıtası’nda çeşitli yerlere götürüldü. 1950 yılında San 

Francisco’da üçüncü kuşak Çin asıllı Amerikan olarak doğan ben, bu sürece 

tanıklık etmedim; fakat bir Guangdong göçmen kuşağı olarak inanıyorum ki 

Çin tarihi demek sadece Pekin ya da Çin ana kıtası demek değildir. 

Guangdong’dan Fujian’dan, Shandong’dan ya da başka yerlerden dünyanın 

dört bir yanına göç eden işçi halkın tarihi, bu göçmenlerin gözünden henüz 

anlatılmadı. Aslında birçok açıdan bu süreç de tarihin bir parçasıdır.”5 

80 ve 90’lı yıllarda yurt içindeki öğrenci ve aydınların birçoğu Çin 

Kültür Devrimi ve önceki tüm siyasi hareketlerin acı tecrübesine sahip 

oldukları için, yabancı ülkeye göç etmenin çok daha fazla siyasi bilinci ve 

uyumu içindedirler.6 Bu yazarlar her ne kadar yalnız ve trajik bir süreç 

geçirmiş olsalar da yaşadıkları zaman dilimi sonunda edindikleri tecrübe 

sayesinde toplumun yaşam mücadelesinin yanı sıra hayatın iyimser tablolarını 

da eserlerine konu edinmişlerdir. Örneğin Yan Gelin ve Ha Jin gibi Çin Göç 

Edebiyatı temsilcileri, 90’lı yıllardan itibaren en verimli eserlerini okurlara 

sunmuş, hatta bazı eserleri beyaz perdeye dahi taşınmıştır.  

Çağdaş Çin Edebiyatında Göç Edebiyatının Rolü  

Göç edebiyatının Çağdaş Çin Edebiyatı’na etkisini iki ana maddede 

incelemek mümkündür. Bunlardan ilki; ortaya çıkan yeni tarzın çağdaş 

                                                 
5 Wentan Xinxi, Liang Zhiying Tan Zhongguo Yimin Lishi He Yimin Wenxue, Wenyi Lilun 

Yu Piping, 2002, s. 90. 
6 Li Jin, Xiaolun Xin Yimin Wenxue, Wenyi Yishu, 2008, s. 244. 
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edebiyata yenilik getirmesi ve dolayısıyla çağdaş edebiyatın içeriğini 

zenginleştirmesidir. Göçmen yazarlar Çin tarihi ve kültürü altyapısı ile birlikte 

batıda aldıkları eğitim, batı kültürü ve edindikleri yabancı dil ya da dillerle 

yazdıkları eserlerinde yalnızca gurbet temasını konu edinmemiş, doğu-batı 

kültürünü harmanlayarak çağdaş edebiyatı renklendirmişlerdir. Örneğin; Ling 

Shan (Ruh Dağı) adlı eseriyle 2000 yılında Nobel edebiyat ödülünü alan Çin 

asıllı Fransız yazar Gao Xingjian, bu eserinde kendine has bir anlatım 

üslubunun yanı sıra geleneksel Çin roman betimleme tarzını da kullanmıştır. 

Yine bir başka göçmen yazardan bahsetmek gerekirse Çin asıllı Amerikan 

yazar Yan Gelin, Fusang adlı romanında 19. yüzyılda Amerika’da yaşayan 

Çinli bir hayat kadınının hikâyesini konu edinmiş ve romanda başka bir ülkede 

göçmen kadın olarak yaşamanın zorluklarını dile getirmiştir. Bahsedilen 

örnekler göz önünde bulundurularak, yeni göç edebiyatının hem dil açısından 

hem de daha önce işlenmemiş konularıyla Çin Çağdaş Edebiyatı’na getirdiği 

tazelik anlaşılabilir. 

Göç edebiyatının Çağdaş Çin Edebiyatı’na olan bir diğer etkisi ise; Çin 

edebiyatının yurt dışında olan imajını arttırması ve yayılmasını 

hızlandırmasıdır. Göçmen yazarların eserleri birçok dile çevrilmiş ve birçoğu 

okurlar tarafından ilgi görmüştür. Yan Gelin eserleri İngilizce, Fransızca, 

Felemenkçe, İspanyolca ve Japonca gibi dillere çevrilmiştir. Bir başka Çin 

asıllı Amerikan yazar Ha Jin 1999 yılında ‘National Book’ 2000 yılında 

‘PEN/Faulkner’ ödüllerine sahip ilk Çin asıllı Amerikan yazar olarak Çağdaş 

Çin Edebiyatı’nın dünyadaki prestijini arttırmıştır. 

Yeni göç edebiyatı Çin Edebiyatı’nın yurt dışına açılabilmesinde 

önemli bir köprü görevini üstlenmiştir ve tabi yeni göç eleştirmenleri ve 

araştırmacılarının varlığını da bundan bağımsız tutamayız. Örneğin bu 

isimler; Chen Ruilin, Yang Xiaobin, Liu Kang, Liu He, Wang Ban, Tang 

Xiaobing, Zhang Yinjing, Zhang Xudong, Huang Weiqun’ un yanı sıra Wang 

Dewei, Zhang Cuo gibi Tayvan ve Makaolu göç araştırmacılarını da 

kapsamaktadır. Saydığımız bu isimler yeni göç edebiyat grubunun önemli bir 

kısmını oluşturmakla kalmamış aynı zamanda dinamikliğiyle akademik 

camianın dikkatini de çekmiştir. Bu grup içinde birçok araştırmacı kendini 

Çin-Batı kültürü araştırmalarına adamış, Çin kültürü hatta doğu kültürünün 

modern metotlarını gayretle araştırmış ve doğu-batı kültürü arasında çeşitli 

manevi köprüler kurmuşlardır. İçlerinden birçoğu aktif bir şekilde yeni göç 

edebiyatını takip etmiş, göç edebiyatını sık sık Çin ana kıtası, Tayvan ve Hong 

Kong’dan oluşan çapraz boğazlar üçgenine ya da doğu-batı edebiyatları 
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arasına yerleştirerek etkili eleştiri araştırmaları yapmıştır. Bu açıdan Wang 

Dewei, Chen Ruilin, Yang Xiaobin, Liu Kang’ın fikirleri özellikle dikkat 

çekmiştir. Onlar daima çift dilli eserlerin üstünlüğünden yararlanarak, bireysel 

yorumları aracılığıyla çağdaş Çin ve batı yazın dünyasına aynı zamanda yeni 

eserleri tanıtmış, Çin edebiyatı ile yeni göç edebiyatının bütünleşmesini 

sağlamıştır ve böylelikle Çağdaş Çin Edebiyatının dünya kültürleriyle 

kaynaşmasını hızlı bir şekilde ilerletmişlerdir.7  

Türkiye’de Çin Göç Edebiyatı Çevirileri 

Türkiye’de Çin Göç Edebiyatı çevirilerine 2000 yılında başlanmış ve 

günümüze kadar yalnızca sekiz yazarın, on beş adet eseri Türkçeye 

çevrilmiştir. Bu eserlerden bazıları Fransızca’dan Türkçeye çevrilirken, 

bazıları orijinal dili olan İngilizce’den Türkçeye çevrilmiştir. Türkçeye 

çevrilen eserlerin ayrıntılı bilgileri aşağıdaki tablodaki gibidir: 

Tablo 1. Çin Yeni Göç Edebiyatı Eserleri Türkçe Yayın Listesi (2000-2017) 

                                                 
7 Hong Zhigang, Zhongguo Dangdai Wenxue Shiyu Zhong de Xin Yimin Wenxue, Zhongguo 

Shehui Kexue, 2012, s. 152. 
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Eserin 

Orijinal Adı 

Eserin 

Türkçe 

Adı 
Yazar Çevirmen Yayınevi 

Yayın 

Yılı 

《Balzac et la 

Petite 

Tailleuse 

Chinoise》 

Balzac ve 

Çinli Terzi 

Kız  

Dai Sijie 
Sema 

Rıfat 

Doğan 

Kitap 
2000 

《灵山》 

(Ling Shan) 
Ruh Dağı 

Gao 

Xingjian 

Gülseren 

Devrim 

Doğan 

Kitap 
2002 

《Dream of 

the Walled 

City》 

Surlu 

Şehrin 

Rüyası 

Lisa Huang 

Fleischman 

Mehmet 

Harmancı 

Oğlak 

Yayıncılık 
2002 

《一个人的

圣经》(Yi ge 

Ren De 

Shenjing) 

Yalnız Bir 

Adamın 

Kitabı 

Gao 

Xingjian 

Gülseren 

Devrim 

Doğan 

Kitap 
2002 

《The 

Crazed》 
Çözülme Ha Jin 

Yunus 

Saltuk 

Epsilon 

Yayınevi 
2004 

《 Le 

Complexe de 

Di》 

Yargıç Di Dai Sijie 
Gülseren 

Devrim 

Doğan 

Kitap 
2004 

《Lili》 Lili 
Annie 

Wang 

Tuba 

Yılmaz 

Everest 

Yayınları 
2004 

《Wild 

Swans》 

Yaban 

Kuğuları 
Jung Chang 

Mehmet 

Harmancı 

İnkılap 

Yayınları 
2005 

《拉面者》

(La Mianzhe) 
Erişteci Ma Jian 

Taner 

Karakoç 

Defne 

Yayınevi 
2006 

《Mao’s Last 

Dancer》 

Mao’nun 

Son 

Dansçısı    

Li Cunxin 
Mehmet 

Gürsel 

İnkılâp 

Kitabevi 
2008 
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Çin asıllı Fransız yazar, senarist ve yönetmen Dai Sijie’nin Balzac et la 

Petite Tailleuse Chinoise adlı romanı Fransızca aslından Balzac ve Çinli Terzi 

Kız adıyla 2000 yılında Türkçeye çevrilmiştir. Da Sijie’nin bu romanı bizzat 

yazarın kendi yönetmenliğinde filme de çekilmiştir. Yine Fransızca aslından 

Le Complexe de Di adlı romanı Türkçeye 2004 yılında kazandırılmıştır.  

2000 yılında Ling Shan adlı Çince romanıyla Nobel edebiyat ödülü alan 

Çin asıllı Fransız yazar Gao Xingjian’ın eseri 2002 yılında Ruh Dağı olarak 

çevrilmiş ve Türk okurlara sunulmuştur. Yazarın Yi Ge Ren de Shengjing 

(Yalnız Bir Adamın Kitabı) romanı ise yine aynı yıl raflarda yerini almıştır.  

Çinli bir annenin ve Amerikalı bir babanın kızı olan Lisa Huang 

Fleishmen’in romanı Surlu Şehrin Rüyası 2000 yılında yayımlanmış ve 2002 

yılında Türkçeye çevrilmiştir. İngilizce, Çince ve Türkçe versiyonlarından 

başka Almanca, Fransızca, Felemenkçe ve Danca çevirileri de mevcuttur. 

Roman yazarın büyükannesinin 21.yy. Çin’inde geçen hayatından izler 

taşımaktadır.  

Çin asıllı İngiliz yazar Jung Chang’ın Wild Swans (Yaban Kuğuları) 

romanı 2005 yılında Türkçeye çevrilmiştir. Roman 20.yy. Çin’inde yaşayan 

aynı aileden üç nesil kadının gözünden Çin’i anlatmaktadır. Bir diğer İngiliz 

yazar Ma Jian’ın Erişteci ve Cenneti Öldürmek adlı iki romanı Türkçe’de 

《In the 

Pond》 

Küçük 

Havuzdaki 

Büyük 

Balık 

Ha Jin  

Bilim 

&Gönül 

Evi 

Yayınları 

2010 

《The War 

Trash》 

Savaş 

Artığı     
Ha Jin 

Tamer 

Tosun 

Ayrıntı 

Yayınları 
2011 

《Waiting》 Bekleyiş Ha Jin Sibel Türe 
Epsilon 

Yayınevi 
2011 

《九条叉

路》(Jiu Tiao 

Cha Lu) 

Cenneti 

Öldürmek 
Ma Jian 

Gözde 

Soykan 

 

Martı 

Yayınları 
2013 

《A Map Of 

Betrayal》 

Bir İhanet 

Haritası 
Ha Jin 

M. Barış 

Gümüşbaş 

Matbuat 

Yayın 

Grubu 

2015 
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mevcuttur. Yazarın eseri birçok batı ve doğu diline çevrilirken eserleri siyasi 

sebeplerle Çin’de yasaktır. 

Annie Wang’ın ilk kez İngilizce kaleme aldığı roman özelliğini taşıyan 

Lili, 2001 yılında yayımlanmış ve 2004 yılında Türkçeye çevrilmiştir. Roman 

Çin Kültür Devrimi sürecini ve Lili isimli genç kadına ve ailesine devrimin 

sebep olduğu olumsuz etkileri konu alarak tarihsel olayları işlemektedir. Çin 

asıllı Amerikan yazar Annie Wang aynı zamanda gazetecidir ve yazılarında 

modern Çin, kadın, kimlik ve popüler kültür gibi konulara odaklanır.   

Çin asıllı Avustralyalı yazar Li Cunxin’in otobiyografik romanı 

Mao’nun Son Dansçısı 2008 yılında Türkçeye çevrilmiş ve 2009 yılında aynı 

isimli filmi çekilmiştir. Dünyanın en iyi erkek dansçılarından olan Li Cunxin, 

Pekin Dans Akademisi’nde aldığı eğitim sonrası Amerika’ya yaz okulu için 

gider ve böylelikle batıya iltica eder. 

Türkçeye en fazla çevirisi yapılan Çin göç edebiyatı temsilcisi Çin asıllı 

Amerikan yazar Ha Jin’in romanlarıdır. Ha Jin’in The Crazed (Çözülme), In 

the Pond (Küçük Havuzdaki Büyük Balık), War Trash (Savaş Artığı), Waiting 

(Bekleyiş), A Map of Betrayal (Bir İhanet Haritası) eserleri İngilizce 

orijinalinden Türkçeye çevrilmiştir.  

Ha Jin: A Map of Betrayal (Bir İhanet Haritası) 

1956 yılında Çin’in Liaoning eyaletinde doğan yazarın gerçek adı Jin 

Xuefei’dir. Mahlası olarak Ha Jin’i kullanan yazar, Harbin Üniversitesi’nde 

İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Shandong Üniversitesi’nde Amerikan Edebiyatı 

yüksek lisans eğitimi aldıktan sonra kazandığı bursla Brandeis 

Üniversitesi’nde doktora eğitimini tamamlamıştır. 1989 yılında patlak veren 

Tiananmen Olayları’nın ardından Amerika’da kalmaya karar vermiştir. Ha Jin 

yazarlık kariyerinin yanı sıra 2004 yılından itibaren Boston Üniversitesi’nde 

ders vermektedir. Ha Jin ilk romanı olan Waiting ile PEN/Faulkner ve 

National Book ödüllerini, 2004 yılında basılan War Trash romanı ile de ikinci 

bir PEN/Faulkner Ödülü’nü kazanmıştır. 

Ha Jin’in A Map of Betrayal romanı Çin Göç Edebiyatı’nın temsili 

eserlerinden biridir. Amerika’da yaşayan yarı Çinli Tarih profesörü Shang’ın, 

iki vatan arasında sıkışıp kalmış Çinli casus olan babasının günlüklerini 

okumasıyla zamanda yolculuğunu anlatmaktadır. İrlanda kökenli bir annenin 

ve Çin asıllı bir babanın kızı olan Lilian Shang, çok kültürlü bir ailede 

yaşamanın verdiği etkiyle iki kültürlü kimliği benimsemiştir. Roman 
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incelenirken eserden alıntılar yapılarak ‘kimlik gelişimi, kültürel değişim ve 

etnik kimlik algısı’ üzerinde durulacaktır. 

Romanda anlatıcı-kahraman Tarih profesörü Lilian Shang, babasının 

1940-1980 yıllarını kapsayan günlüğünü okuduktan sonra, tüm hikâyesini 

öğrenmek için ders vermek bahanesiyle Pekin’e gitmeye karar verir. Babası 

Gary Shang, komünistler adına çalışan bir casustur. Başlarda her ne kadar 

geçinmek için bu işi yapsa da sonrasında daha iyi bir maaş almak için 

Amerikan kültür temsilciliğinde göreve başlar. Milliyetçi rejimin yıkılmasıyla 

birlikte Nanjing düşer ve Amerikalılar Gary’e kendileri ile gitmeleri fikrini 

sunar. Gary ailesini ve Çinli eşini bırakıp gitme fikrine çok sıcak bakmasa da 

üstlerinden gelen bir emirle bu teklifi kabul etmek zorunda kalır. Her ne kadar 

Çin’den kopmak zor olsa da Gary’nin Amerika Birleşik Devletleri’ni 

sevdiğini romandaki şu sözlerinden anlıyoruz: “İki ülke de benim annem 

babam gibi ve ben de oğulları olarak aralarında ayrım yapamam. Birinin 

iyiliği için diğerine zarar vermem olanaksız. Ben bir Amerikalıyım ve her 

biriniz kadar bu ülkeyi seviyorum.”8 Gary yaşadığı ülkeyi sevse dahi vatanına 

olan özlemi hep devam eder. En yakın arkadaşı Chu şu sözleriyle bu fikri 

destekler niteliktedir: “Gary ziyaret amaçlı gelmeyi çok istiyordu. Sıklıkla 

yalnız olduğunu ve sıla hasreti çektiğini söylüyordu.”9 Gary’nin tutumlu 

yaşayıp tasarruf ederse, bir gün eve zengin olarak dönmenin hayali içinde 

olması yazarın Amerikan vatandaşı olmasına rağmen “ev” kavramının sadece 

Çin olması ve yaşanılan ülkeye tam aidiyet hissetmemesi etnik kimliğini 

koruduğunu göstermektedir. Gary Amerikan kültürünü benimseyip Nellie ile 

ikinci evliliğini yapar fakat her zaman yalnız hissettiği ve eşiyle her şeyi 

paylaşamadığı için Amerika’da tanıştığı Çinli gazeteci Suzie ile dost hayatı 

yaşar. Lilian’e göre bu, annesinin beyaz ve Amerikalı olmasından 

kaynaklanıyordu. Gary’nin yaşam koşulları iyileşmesine rağmen Amerika’da 

kendini yabancı hissettiği için ayrıldığı ülkesiyle konuk edildiği ülke arasında 

ikilemde olduğu görülmektedir. Lilian, babasının aksine doğduğu ve 

gençliğini geçirdiği Amerika Birleşik Devletleri’nde çok kültürlü bir kimliğe 

sahiptir. İki kuşak arasındaki en büyük kimliksel yapı farkı budur.  

                                                 
8 Ha Jin, Bir İhanet Haritası, Çev. M. Barış Gümüşbaş, İstanbul, Matbuat Yayın Grubu, 2014, 

s. 306-307. 
9 A.g.e., s. 28. 
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Yazar romanda Çinli casus Gary Shang’ın Amerika’ya taşınıp 

vatandaşlık aldıktan sonraki kültürel değişimine de değinmiştir.  

“Amerika’daki hayata hayret ediyordu; özellikle de dolgun ücretlere 

(hatta bazı işler saat başına ödeme yapıyordu); istediği kadar ödünç kitap 

alabildiği mükemmel kütüphanelere; küçük ya da büyük, hepsi de gece 

aydınlatılan sokaklara ve ıspanağın, kerevizin, mantarların bile saydam 

plastikle paketlendiği süpermarketlere… Buradaki meyveleri seviyordu, 

özellikle de muzu (yarım kilosu on dört sente) ve portakalı (düzinesi çeyrek 

dolara). Amerikan fıstığını da seviyordu, içi büyük ve dolgundu. Ama bazı 

etleri, çiftlikte yetiştirilen balıkları ve sebzeleri sevmiyordu; bunlar yavan 

geliyordu.”10 

Alıntıda görüldüğü gibi Gary göç ettiği ülkenin kültürel hayatına uyum 

sürecindedir. Kızı Lilian ise iki kültürlü kimliği benimsemiş ve Amerikan 

kimliğinin yanı sıra, Çinli kimliğinden de hoşnuttur. 

“İşin aslı, ağzımı açıp uzun uzun konuşmadığım sürece insanların 

beni Çinli gibi gördüğü Çin’de tek başıma yolculuk yapmak hoşuma 

gidiyordu. Kırklı yaşlarımın başından itibaren bir şekilde, çıkık elmacık 

kemikleri, griye çalan gözler, kestane rengi saçlar gibi İrlandalı özelliklerim 

kaybolmaya başlamıştı. Sanki Çinliliğim içimden çıkıp geliyor ve kendisini 

yüzümde dışarıya vuruyordu.”11 Amerikan kimliğinden de hoşnut olduğu ise 

şu cümlesinden anlaşılmaktadır: “Çin’de Çinli olarak görülmek hoşuma 

gidiyordu; ama Amerika’da her zaman Amerikalı olduğumda ısrar ederdim. 

Bence, iki durum arasında temelde bir fark yok, herkes gibi muamele 

görmek isterim.”12 

Romanda Gary Shang’ın mükemmel bir gramer ile İngilizce 

konuştuğunu fakat konuşmasının yeterince rahat ve doğal olmadığı için 

anadilinin İngilizce olmadığının hemen anlaşıldığı varsayılacak olursa 

kültürel uyumda yabancı dil faktörünün de unutulmaması gerekir. Kızı Lilian 

ise İngilizceyi anadili olarak kullanmanın yanı sıra babasının kökeninin 

uzandığı Çin’in resmi dili olan Mandarin’e de vakıftır. İki kuşak arasındaki 

bir diğer kimlik farkının da anadil olduğunu söylemek mümkündür. 

                                                 
10 A.g.e., s. 90-91. 

11 A.g.e., s. 43. 

12 A.g.e., s. 85. 
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Romanda geçen “Hiçbir balık yüzdüğü sudan etkilenmeden kalamaz.” 

sözünden anlaşılacağı üzere başka bir ülkeye göç etmek zorunda kalan roman 

karakterleri konuk edildiği ülkenin kültürüyle etkileşimde bulunmuş ve bu 

uyum sürecinde birtakım sıkıntılar yaşamıştır. Roman sonunda Gary’nin 

ülkesine kavuşma umuduyla bir anlık ihmalinden kaynaklanan sebepler 

nedeniyle casus kimliğinin açığa çıkma sonucu 121 yıl hapse mahkûm edilmiş 

ve ülkesine dönemeden hayatını kaybetmiştir.  

Sonuç  

Ha Jin otuz yıldan fazla yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri’nde 

yazdığı A Map of Betrayal romanını İngilizce kaleme almıştır. Doğuştan sahip 

olduğu Çinli kimliği ile Çin kültürü ve sonradan edindiği Amerikan kimliği 

ile sosyal kimliğini harmanlayarak kaleme aldığı bu eserinde, Amerikalı Tarih 

Profesörü Lilian Shang ve babası Çin asıllı Amerikan casus Gary Shang 

karakterleri üzerinden göç tesirindeki sıla, kültürel değişim, kimlik gelişimi 

ve etnik kimlik gibi kavramlar öne çıkmaktadır. Bu olgularla zenginleşen Göç 

Edebiyatı, Çağdaş Çin Edebiyatı’na zenginlik katarak çerçevesini genişletmiş 

ve aynı zamanda dünya edebiyatında yerini almıştır.  

Çalışmamızda Çin Göç Edebiyatı eserlerinin birçok doğu ve batı diline 

çevrildiği görülmektedir. 2000 yılından itibaren Türkçeye çevrilen bu 

eserlerin sayısı günümüzde yalnızca on beşe ulaşmıştır. Bahsedilen eserler 

göçmen yazarların göçtükleri ülkenin dili olan İngilizce ya da Fransızcadır. 

Diğer bir kısmı ise yazarın anadili olan Çincedir. Çalışmamızda görüldüğü 

gibi Türkçeye çevrisi yapılan eserlerin sayısı oldukça azdır ve uzun yıllardır 

kültürel ve ticari ilişkileri olan bu iki kadim toplumun etkileşiminin artması 

bağlamında edebi anlamda yapılan çalışmalara daha fazla yoğunlaşılması 

gerektiği kanaatindeyim.   
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MODERN KUVEYT EDEBİYATINDA YABANCILAŞMA VE GÖÇ 

OLGUSU: (1960-1990) 

Leyla Yakupoğlu BORAN* 

Genel anlamıyla bireylerin birbirlerinden ya da belirli bir ortam ve 

süreçten uzaklaşmalarını anlatan1 diğer bir ifadeyle de bireyin çevre 

koşullarına aykırı düşmesi ya da kendisini başkasının gözüyle görmesi2 olarak 

tanımlanan yabancılaşma kavramını ilk kez felsefî manada kullanan 

Hegel’dir. Hegel’de yabancılaşma, insanın fizikî ve rûhî varlığı arasındaki 

ayrım sonucu ortaya çıkmıştır. İnsan zamanla kendisine ve çevresine 

yabancılaşarak kendisini düşünen ve hisseden bir varlık olarak görmemeye 

başlamaktadır. Hegel de bu durumu “ruhun yabancılaşması” olarak 

tanımlamaktadır. Yani yabancılaşma, ruhun kendi dünyasından duygusal 

anlamda uzaklaşması sonucu gerçekleşmektedir3. 

Melvin Seeman ise 1956’da kaleme aldığı “Yabancılaşmanın Anlamı”4 

başlıklı makalesinde yabancılaşma kavramının “soyutlanma duygusu”, 

“kendine yabancılaşma”, “güçsüzlük”, “normsuzluk (kuralsızlık)” ve 

“anlamsızlık” olmak üzere beş ayrı kategoride incelenebileceğini dile 

getirmiştir5. Seeman’in yabancılaşma olgusuna getirdiği bakış açısı bu 

olgunun sosyal-psikolojik bir görünüm kazanmasını sağlamıştır. 

İnsanın toplumuyla, çevresiyle ve dünya ile ilişkilerinin kopukluğunu 

anlatmak için kullanılan yabancılaşma kavramının toplumsal anlamda pek çok 

belirtileri vardır. Reklamlar, moda ve kitle iletişim araçlarının güdümü 

altındaki kurallara aşırı uyum, bireyin sosyal şartlar sebebiyle toplumsal 

                                                 
* Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 

Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (leylayakupoglu@gmail.com). 
1 Gordon Mashall, Sosyoloji Sözlüğü, çev. Osman Akınhay, Derya Kömürcü, Bilim ve Sanat 

Yayınları, Ankara 1999. 
2 Şükrü Halûk Akalın…(vd.), “Yabancılaşma”, Büyük Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu 

Yayınları; Ankara 2011, s. 2496. 
3 Gökhan Ofluoğlu-Ozan Büyükyılmaz, “Yabancılaşmanın Teorik Gelişimi ve Tarihsel Süreç 

İçinde Farklı Alanlarda Görünümü”, Kamu-İş Dergisi, C. X, Sa. 1, Ankara 2008, s. 115. 
4 Melvin Seeman, “On The Meaning of Alienation”, American Sociological Review, no:6, 

December 1959, s. 24. 
5 Halime Ünaldı, Türk Romanı ve Yabancılaşma: Bir Edebiyat Sosyolojisi Denemesi 

(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 

2011, s. 21-22. 
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ilişkilerinin olumsuz yönde etkilenmesinden doğan toplumsal yalnızlık ve 

toplumsal ilişkilerdeki anlamsızlık manasına gelen normsuzluk bu 

belirtilerden bazılarıdır.6 

Geleneksel toplum yapısından modern diye adlandırılan yeni bir düzene 

geçiş olarak tabir edilen modernleşme; Avrupa’da Rönesans ve reformun 

ardından kapitalizmin doğuşu olarak ifade edilirken, Batı dışındaki toplumlar 

için bu toplumların liderleri ve aydın kesimi tarafından Batı’ya ayak uydurma 

amacıyla bilinçli bir şekilde uygulanan bir dizi plan ve politikaların bütününe 

denir.7 

Batı’da olağan şartlar altında uzun bir süreç içinde gerçekleşen 

modernleşme, diğer toplumlarda çok kısa bir süre zarfında tabiî olmayan 

koşullarla ortaya çıkmıştır. Batı’da modernleşme kendi iç dinamiklerinin 

etkisiyle alt tabakadan üst tabakaya doğru bir gelişme şeklinde görülürken, 

Batı dışındaki toplumlarda yukarıdan aşağıya doğru bir zorlama olarak 

gerçekleşmiştir. Bu nedenle asıl kaynağı Batılı olan toplumlardaki gelişme 

sürecinin aksine bu tarz modernleşme diğer toplumlarda alt ve üst tabaka 

arasında bir anlaşmazlığa, aydın-halk ayrılığına ve bir yabancılaşmaya yol 

açmıştır.8 

Batı dünyasında alienation olarak adlandırılan yabancılaşma, Batı’daki 

kadar olmasa da İslâmî filozof, sosyolog ve şairlerin de zihnini meşgul 

etmiştir. Doğu medeniyetinin temelinin maneviyata dayalı olması ve 

sanayileşmenin Doğu toplumlarında geç ortaya çıkması, insanın kendisine ve 

topluma karşı yabancılaşmasını geciktirmiştir. Bununla birlikte kendine ve 

topluma karşı tecrit halinde yaşayan insanların varoluşu, bu konuda 

düşünürlerin fikir üretmesini sağlamıştır9. Doğu’da ilk kez yabancılaşmayı 

gündeme getiren ve bu olguyu sosyolojik açıdan inceleyen ve ele alan 

sosyolog Ali Şeriati’dir. Yabancılaşma olgusunu, cin çarpmak anlamına gelen 

aline ya da alinasyon sözcükleriyle ifade eden Şeriati, Kendisi Olmayan İnsan 

                                                 
6 Mahmut Tezcan, “Gençlik ve Yabancılaşma”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Fakültesi Dergisi, C. XVIII, Sa. 1, Ankara 1985, s. 122. 
7 Halime Ünaldı, a.g.e., s. 33. 

8Yunus Balcı, “Tanzimat Romanında Modernleşme Tarzı Olarak Kahramanın 

‘Yabancılaşma’sı Meselesi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 

Edebiyatı Dergisi, C. XXX, İstanbul 2003, s. 88. 
9 Nilüfer İlhan, “Yabancılaşma Olgusu ve Kürk Mantolu Madonna Romanı”, Uluslararası 

Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. V, Sa. 20, 2012, s. 43. 
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adlı kitabında “insanın kendini gerçekte ve hakikatte olan şekliyle 

hissetmemesi”10 ve “hakikî kişiliğin yok olup bozulması, yani yabancı bir 

şahsiyetin insana girmesi ve insanın o yabancı kişiliği kendisi olarak hissedip 

algılaması hâli”11 olarak tarif etmektedir.  

Bir kimsenin bir şeye veya bir topluluğa uyumsuzluğu şeklinde 

tanımladığımız yabancılaşma hâli; gazete, tiyatro, kısa hikâye ve roman gibi 

edebî türlerde kahramanın, topluma, kültüre ve tabiata olan uyumunun 

azalması, mensubu olduğu topluma karşı olması, bu durumun ferdin 

yalnızlığına ve çaresizliğine yol açması12 olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğu 

toplumlarının modernleşmesine bağlı olarak sosyal ve kültürel değişimle 

meydana gelen yabancılaşma meselesi, Doğu’da modern tarzda eğitim 

kurumlarının açılması ve aydınların Batılı edebî türleri tanımasıyla toplumdan 

uzaklaşan, kültürüne ve içinde yetiştiği topluma yabancılaşan, Batılılaşma 

adına taşıyıcı, aktarıcı ve yönlendirici bir görev icra eden insan tipleri ortaya 

çıkarmıştır. Bu yeni insan tipinin değerleri, tutum ve davranışları geleneğe 

bağlı toplumun temelleriyle uyuşmayınca bir yabancılaşma, içinde bulunulan 

toplumla bir çatışma durumu hâsıl olur13. 

Modern Kuveyt Edebiyatının Mensûr Türlerinde Yabancılaşma 

ve Göç Olgusu 

İlk kez Hegel tarafından tanımlanıp mâhiyeti belirginleştirilen ve 

Hegel’le birlikte önem kazanan yabancılaşma kavramı, Karl Marks’la yeni bir 

boyut kazanmakta, iktisadî yabancılaşma ise Marks tarafından diğer 

alanlardaki yabancılaşmanın temel sebebi olarak gösterilmektedir. Jean Paul 

Sartre’la varlık felsefesinde yabancılaşma kavramının ele almasıyla bu 

meselenin edebiyatta da kendine bir mecra bulması peş peşe gerçekleşmiştir.  

Modern Kuveyt edebiyatında yabancılaşma olgusunun işlendiği ilk 

örnekler şiir türünde de olsa tiyatro metinleri, roman ve kısa hikâyelerde 

kendisine ve yaşadığı topluma yabancılaşan, gelenekten kopan tiplere 

rastlamak mümkündür.  

                                                 
10 Ali Şeriati, Kendisi Olmayan İnsan: İnsanın Dört Zindanı, Fecr Yayınları, Ankara 2010, 

s. 181. 

11 Ali Şeriati, a.g.e., s. 191. 

12 Yunus Balcı, a.g.m., s. 88. 

13 Yunus Balcı, a.g.m., s. 89. 
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Batılı edebî türler arasında Kuveyt edebiyatında kendine yer bulan ilk 

tür tiyatrodur. Ülkede Batılı tarzda eğitim veren ilkokulların açılması ve 

Filistin’den Kuveyt’e gelen öğretmenler ile yurtdışında eğitim gören Kuveytli 

eğitimcilerin bu okullarda derse girmesi, birtakım münasebetler çerçevesinde 

tiyatro oyunlarının sahnelenmesinin ardından Kahire’ye eğitim amaçlı giden 

ilk öğrenci heyetinin tiyatro kulübü kurup yazdıkları metinleri halka arz 

etmesi ve eğitimlerinin ardından ülkelerine döndüklerinde bu tür etkinlikleri 

destekleyici faaliyetlere girişmeleri Kuveyt tiyatrosunun gelişiminde önemli 

bir paya sahiptir14. Tiyatronun ardından Arap tahkiye sanatının gelişiminde 

öne çıkan Batılı tür kısa hikâyedir. Kısa hikâyenin Kuveyt edebiyatındaki ilk 

ürünlerinde realizm akımının etkileri görülmekle birlikte göç, gurbet ve 

yabancılaşma olgusu kısa hikâyelerde olduğu gibi tiyatro metinleri ve 

romanlarda da kendine yer bulmuştur. 

Modern Kuveyt edebiyatının kurucu nesli olan Fehd ed-Duveyrî, Fâdıl 

Halef ve Ferhân Râşid el-Ferhân’ın ilk eserlerinde realist bakış açısının 

etkilerini görmekteyiz. Toplumda vaki olanı yazmaya olan yönelim, 

yazarların hikâyeleri için seçtiği karakterlere ve olaylara yansımakta; 

hikâyeye konu olan birey, toplumun genelini temsil ederken hikâyede 

gerçekleşen müfred bir hadise de toplumun genel durumundan haber 

vermektedir. Bu sebeple modern edebiyatın ilk dönemlerinde kaleme alınan 

eserlerde yabancılaşma ve gurbet duygusunu bulmak zorlaşır. Buna rağmen 

öncü neslin önemli temsilcilerinden olan Ferhân Râşid el-Ferhân’ın “Âlâmu 

sadîk” hikâyesinde ruhen ve bedenen etrafına yabancılaşan ve bu hissin 

sonucunda gurbete gitmeyi çıkar yol olarak gören “el-Garîb” adlı bir genç ile 

karşılaşıyoruz. Bu genç, kendi kasabasından bir kızı sevmiş, ancak bir süre 

sonra kız ölmüştür. Genç de sevdiği kızı unutmak için memleketini terk ederek 

başka bir şehre taşınmıştır. Gittiği bu yerde vefat eden sevgilisine benzeyen 

bir kızla tanışmış ve ona âşık olmuştur15.  Burada bahsedilen aşk, ilk sevgilinin 

ölümüyle ilk sahibini terk edip başka bir sevgilide zuhur eden ve peşinden 

gidilen bir aşktır. Ayrıca yaşadığı kasabada sevgiliden ayrılmanın acısıyla 

derin bir üzüntüye gark olan el-Garîb, duygularını yeniden yaşayabileceği 

                                                 
14 Kuveyt tiyatrosu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Muhammed Hasan Abdullah, el-

Hareketu’l-edebiyye ve’l-fikriyye fi’l-Kuveyt, Râbıtatu’l-udebâi’l-Kuveytiyyîn Yayınları, 

Kuveyt 2014, s. 527-638. 
15 İbrahim Abdullah Gallûm, el-Kıssatu’l-kasîra fi’l-Halîci’l-Arabî: el-Kuveyt ve’l-Bahreyn 

(Dirase nakdiyye tahlîliyye), el-Muessesetu’l-Arabiyye li’d-dirâse ve’n-neşr, Beyrut 2000, s. 

260; Muhammed Hasan Abdullah, el-Hareketu’l-edebiyye ve’l-fikriyye fi’l-Kuveyt, 

Râbıtatu’l-udebâi’l-Kuveytiyyîn Yayınları, Kuveyt 2014, s. 443-444. 
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yabancı bir şehre göç etmiştir. Mekânsal ve ruhî manada bir göçün anlatıldığı 

bu tarz konulara o dönemde başka bir eserde rastlanmamaktadır.  

İkinci neslin öncülerinden İsmail Fehd İsmail ise “el-Mustenka’âtu’d-

dav’iyye” adlı bir roman yazıyor. Bu romanda da her açıdan donanımlı 

“Hamîde” adlı bir öğretmene rastlıyoruz. Hamîde kendisinin toplum içinde 

yalnız kaldığına ve müstesnâ bir insan olduğuna, bu düşüncesinin, kendisine 

hapisteyken bile başkalarına emir verme ve onları yönetme hakkı verdiğine 

inanıyor16. Ayrıcalıklı ve fevkalade bir insan olduğu fikrine kapılan Hamîde, 

diğer insanların kendisi gibi mükemmel ve her konuda donanımlı olmadığını 

söylüyor. Hiç kimsenin kendisinden ummayacağı işler yapan Hamîde her 

nasılsa bir suça karışıyor ve suçsuzluğunu ispat edemediği için müebbet hapis 

cezasına mahkûm ediliyor. Hapishanede de diğer mahkûmlara üstünlük 

kurmaya çalışan hikâye kahramanı, burada da yalnızlığına terk ediliyor ve 

mahkûmlar tarafından dışlanarak kuralların ve engellerin bulunduğu bu 

ortama da yabancılaşıyor. 

Süleyman eş-Şattî’nin ikinci hikâye koleksiyonu olan “Ricâl mine’r-

raffi’l-‘âlî”nin içerisinde yer alan “Hıdr fî mesâhatin vehmiyye” adlı hikâyede 

ise mücadeleci ve yönetici bir ruha sahip saf milliyetçi ve hamasî duygularla 

hareket eden bir hikâye kahramanıyla karşılaşıyoruz. Pek çok sıkıntı ve hayal 

kırıklıklarıyla karşı karşıya kalan Abdulhamîd, siyasî, sosyal, ekonomik ve 

askerî meseleler hakkında bilgi sahibi, düşüncelerini insanlar arasında 

yayabilen ve onları etkileyebilen bir karakterdir. Kardeşi onun hakkında 

“Sanki ümmetin bütün yükü onun omuzlarındaydı” diyerek Abdulhamîd’in 

toplumun sorunlarını her zaman yakından takip ettiğini ifade eder. Ancak 

Abdulhamîd bir süre sonra akıl hastalığına yakalanır ve hastalığından dolayı 

hep birileri tarafından kovalandığını, ailesinin neden onu anlamadığına da 

isyan ederek birinin onu öldürmekle tehdit ettiğini dile getirir ve makûl 

olmayan pek çok söz daha sarf eder. Hatta bir gün bir kâğıda kendisini ölümle 

tehdit eden kişinin adını yazar ve kardeşine kendisine bir şey olursa 

sorumlusunun bu kâğıtta adı yazılan kişi olduğunu söyler. Kardeşi kâğıdı 

açtığında orada Abdulhamîd’in kendi isminin yazılı olduğunu görür. Bu 

davranışları üzerine ailesi onu doktora götürür, bu manasız sözlerinin ve tuhaf 

                                                 
16Suâd Abdulvehhâb el-Abdurrahmân, “el-İğtirâb fi’ş-şi’ri’l-Kuveytî”, Havliyyâtu kulliyeti’l-

âdâb, Kuveyt Üniversitesi Yayınları, Kuveyt 1994, Sa. 14, s. 34; er-Reşîd Bû Şa’îr, “Eseru 

Albert Camus fî rivâyât İsmail Fehd İsmail: Rubâ’iyyetu’l-mustenka’âtu’d-dav’iyye 

numûzecen”, Havliyyâtu cem’iyyeti kulliyeti’l-âdâb, Menşûrâtu cem’iyyeti kulliyâti’l-âdâb 

fi’l-câmi’âti’l-a’dâi fî ittihâdi’l-câmi’âti’l-‘Arabiyye, C. I, Sa. 1, Ürdün 2004, s. 3-4. 
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davranışlarının hastalıktan dolayı olduğunu öğrenirler. Abdulhamîd’in bu 

duruma gelmesindeki asıl sebep hastalığa yakalanmadan önce Arap ihtilali 

dönemine dair okuduğu tarih kitaplarına kendini çok kaptırmasıdır. Kendisini, 

kitaplardaki olayları bizzat yaşayan karakterlerin yerine koyan Abdulhamîd, 

bir süre sonra içinde bulunduğu zaman diliminde de aynı olayların yaşandığını 

ve etrafındakilerinde aynı tarihi karakterler olduğunu zannetmeye başlar. Arap 

dünyasının reformist liderleriyle beraber çalıştığını zanneden hikâye 

kahramanımız, gerçekte etrafındaki kişilerin o liderler olmadığını anlayınca 

gerçek dünyayı yanlış yorumladığını kabullenmek istemez ve var olanı 

reddetmeye başlar17.  

Muhammed en-Neşmî’nin komedi tarzındaki oyunları sahneye 

koymasıyla Kuveyt’te tiyatro faaliyetleri başlamıştır. Tiyatro metinlerinde 

toplumsal meselelerin ve ailevî sorunların da eleştirel bir tarzda ele 

alınmasıyla kendine ve toplumuna yabancılaşan, yenileşen çağla birlikte 

gelenek ve göreneğin formlarını kırmak isteyen karakterler toplumda ve buna 

paralel olarak edebî çalışmalarda kendine daha fazla yer bulmaya başlamıştır.  

Tiyatro oyuncusu Sa’d el-Ferec’in telif etmiş olduğu “el-Kuveyt sene 

2000” adlı oyun 1966 yılının Şubat ayında sahnelenmiş olup bu oyunla 

Kuveyt toplumun geleceğine dikkat çekilmek istenmiş, özellikle iktisadî 

alandaki tüketim çılgınlığı ve savurganlık tehlikesine işaret edilmiştir. el-

Ferec, tiyatronun sahnelendiği tarihten bir çeyrek asır sonrasında Kuveyt’te 

yaşanması muhtemel ekonomik buhranlara dair bir tahmin yürütmüştür. 

Oyunda, kalabalık bir ortamda yaşamayı reddeden, toplumun yaşam tarzını 

eleştiren, yalnız yaşayan ve sert mizaçlı Alâvî adlı bir kişinin kendini 

toplumdan soyutlayışı ve dışlanmışlığı anlatılmaktadır. Vatanında ve kendi 

toplumunda gurbette gibi hissetmektedir. Alâvî’nin savunduğu düşüncelerin 

Kuveyt halkının benimsediği normlardan çok daha farklı olduğunu 

görmekteyiz. Örneğin Alâvî’nin savunduğu görüşlerden biri dinden siyasetin 

ayrılmasının gerektiğidir, bu iki alanın birbirinden bağımsız iki farklı şey 

olduğunu savunur. Ayrıca iktisadî alanda da birtakım radikal düşüncelere 

sahiptir Alâvî. Kuveyt petrolünün 2000 yılına kadar tükenebileceğini, Kuveyt 

halkının kıtlıkla karşı karşıya kalabileceğini ve petrol dışında güneş veya 

nükleer enerji gibi başka bir kaynağın bulunması gerektiğini söylemektedir18.  

                                                 
17 Süleymân eş-Şattî, “Hıdrun fî mesâha vehmiyye”, Mecelletu’l-Beyân, Râbıtatu’l-udebâ el-

Kuveytiyyîn, Sa. 198, Eylül 1982, Kuveyt, s. 8-29. 
18 http://alqabas.com/421138/ 14.11.2017. 
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Abdulaziz es-Serî’in telif ettiği, ailevî sorunların ele alındığı, ahlâkî 

yönden çöküşe örnek teşkil edecek durumların yaşandığı olayları hikâye eden 

“el-Cû’” (Açlık) adlı tiyatro oyununda müellif, ticaret erbabının kolay yoldan 

para kazanmasıyla aile bağlarının kopması, aile şefkatine muhtaç genç neslin 

bu ihtiyacını dünya metaı ve dünyevî diğer nimetlerle kapatmaya çalışmasını 

eleştirmektedir. 1964 yılında sahnelenen oyunun kahramanı Davud isimli bir 

gençtir. Oyunda ayrıca Davud’un babası ve kardeşi Fatıma ile babasının genç 

eşi Şerife’nin hayatı da müellif tarafından irdelenmektedir. Aile bireylerinin 

hepsinde bencillik ve bireysellik duygusu zirveye ulaşmıştır. Asabi ve çok 

hassas bir karaktere sahip olan Davud’u bazı kimseler deli olarak tanımlarken 

bazıları da delirmek üzere olduğunu düşünmektedir. Ancak Davud kendisini 

cehalet ve zengin olma isteğinin baskın çıkması sebebiyle hayatı mahvolmuş 

bir şahsiyet olarak görmektedir. İnsanların da onu deli olarak tanımlamasını 

değil, aksine hayatını istediği şekilde kuran bir şahsiyet olarak görmelerini 

istemektedir. Fakat geleneksel bağlar ve çoraklaşmış bu toplumda yaygın ve 

derin korkular onun istediği hayatı yaşamasına izin verecek midir? Davud’un 

kardeşi Fatıma ise Davud’a göre henüz kişilik gelişimini tamamlamamış bir 

gençle tanışmış ve onunla evlenmek isteyen bir kızdır. Fatıma’nın ailesinden 

izinsiz olarak biriyle ilişki yaşaması Davud’u kızdırır. Davud’un babası da 

zengin ve toplumda sözü geçen biri olup kızıyla aynı yaşta olan genç bir kızla 

evlenmesi sebebiyle Davud’un tepkisini çekmektedir19. 

1965 yılında da yine aynı yazara ait “‘Indehu şehâde” adlı oyunda 

kültürel ve eğitim amaçlı olarak Londra’ya giden Yusuf adlı bir gençle 

karşılaşıyoruz. Ülkesine üniversite diplomasını alarak geri dönen Yusuf, 

Avrupa’da müşahede ettiği hayata, düzene ve ilerlemeye öylesine hayran kalır 

ki kendi toplumunu reddeder ve buradaki düzenden nefret eder hale gelir. 

Kendisi ile Londra’da eğitim görmeyen ve üniversite mezunu olmayanların 

arasına set çeker20. es-Seri’, 1972 yılında da “Dâ’a’d-dîk” adlı tiyatro 

oyununda yine Yusuf adlı bir karakter üzerinden göç ve topluma yabancılaşma 

meselesini işlemektedir. Kuveytli olan Yakup, bir tüccar olup Hindistan’a 

ticaret için gittiği bir seyahatinde uzun süre Bombay’da kalması gerekir. 

Burada kalabilmek için Bombay’da Teresa adlı Hintli bir hanımla evlenir, 

ondan Yusuf adlı bir oğlu olur. Ancak Yakup çocuğun doğumundan bir ay 

sonra ailesini bırakıp Kuveyt’e gider. Yakup ikinci kez Bombay’a geldiğinde 

                                                 
19 Muhammed Hasan Abdullah, a.g.e., s. 579-582. 

20 A.e., s. 583. 
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Teresa da onunla beraber Kuveyt’e gitmek ister; ancak Yakup onu ve 

çocuğunu Kuveyt’e götürmez, çünkü Yakup Kuveyt’te de başka bir hanımla 

evli olup çocukları vardır, ikinci hanımının da bu durumdan haberi yoktur. 

1940 yılında II. Dünya Savaşı’ndan dolayı Teresa, oğlu Yusuf’u da alıp 

Londra’ya göç etmek zorunda kalır. Yusuf, Londra’da büyür ve oranın 

kültürüyle yetişir. Otuz yaşına geldiğinde ailesini bulmak için Kuveyt’e gider 

ve babasını bulur. Üvey annesi dışında aile efradı onu memnuniyetle karşılar. 

Başlarda ailesi ve kendisi için yetiştiği farklı kültürün bir sorun teşkil 

etmeyeceğini düşünen Yusuf, yeni bir topluma adapte olmaya çalışır, Arapça 

öğrenir, bu süreçte pek çok gel-git de yaşar. İngiltere’deki kız arkadaşlarını 

Kuveyt’e babasının evine davet eder, üvey annesi bu durumdan oldukça 

rahatsız olur. Sonunda erkek kardeşinin nişanlısı ve aynı zamanda amcasının 

kızı olan Sâre’yle bir ilişki yaşar ve telafisi mümkün olmayan bir hata yapar. 

Yusuf’un ailesi bu sorunu çözmek için Yusuf’un peşine düşerler; ancak onu 

bulamazlar, çünkü Yusuf yaptığı hatadan dolayı zaruri bir göç yapmak 

zorunda kalmış ve kaçmıştır. Oyunun yazarı es-Seri’, Yusuf’un kendi 

toplumuna yabancılaşmasını ve yaptığı hataları eleştirmek yerine Kuveyt 

toplumunu tenkit etmektedir. Ayrıca bu tiyatro oyunuyla Doğu ve Batı kültürü 

arasındaki farklılıklara da dikkat çekilmektedir.21 

Sonuç 

Son olarak şunu söyleyebiliriz ki; Sanayi Devrimi ve beraberinde Doğu 

toplumlarında etkisini göstermeye başlayan Batılılaşma süreci, 

modernleşmeyi yanlış anlamlandıran toplumu, gelenekçi ve yenilikçi olarak 

ikiye bölmüştür. Yeni düzenin taraftarı olan insanlar, kendi toplumlarına 

yabancılaşmaya başlarken, geleneğe göre yaşayan insanlar tarafından da 

dışlanmışlardır. Özellikle de aydınlar ve eğitimli gençler, ülkelerinde 

kendilerini manevî olarak sürgündeymiş gibi hissetmeye başlamıştır. Biz de 

bu çalışmamızda yabancılaşma ve göç meselesinin Kuveyt modern 

edebiyatının ilk mensur metinlerindeki aksini incelemeye çalıştık. Kuveyt 

toplumunda XX. asrın ortalarında başlayan modernleşme sürecinde gençlerin 

gerek eğitim amaçlı olarak Avrupa’ya gitmeleri gerekse birtakım sebeplerden 

dolayı yurtdışına göç etmeleri, Kuveytli aydınların ve yazarların dikkatini 

çekmiş, yabancılaşma ve göç meselesi modern Kuveyt edebiyatının ilk 

                                                 
21 Betûl Hasen Sind, “Kırâ’a tahlîliyye li nassi mesrahiyye ‘Dâ’a ed-Dîk’ li Abdilaziz es-Serî’”, 

Ahbâru’l-Halîc, Sa. 13462, 31 Ocak 2015, Bahreyn (http://www.akhbar-

alkhaleej.com/13462/article/4663.html) 
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ürünlerinde az da olsa kendine yer bulmuştur. Bu bağlamda Ferhân Râşid el-

Ferhân, İsmail Fehd İsmail, Süleymân eş-Şattî, Abdulaziz es-Seri’ ve Sa’d el-

Ferec gibi modern Kuveyt edebiyatının öncü isimlerinin ilk eserlerinde kendi 

toplumuna yabancılaşan ve göç eden karakterler üzerinden örnekler verilerek 

Kuveyt toplumunun o dönemde yaşadığı ikilem ve değişime değinmeye 

çalıştık. 
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‘SÜRGÜNSOYLU’ BİR ENTELEKTÜEL: EDWARD W. SAID 

Betül CAN* 

Kimi zaman savaşlar, kimi zaman farklı pek çok nedenle doğup 

büyüdüğü, yaşamını şekillendirdiği ve kimlik kazandığı ülkeyi terk etmeye 

zorlanan insanoğlu, aslında bu ayrılışla yalnızca mekânsal bir kopuştan öte; 

dilini, kültürünü, geçmişini, bir başka deyişle öz benliğini de geride bırakacak 

bir sorunsalla karşı karşıya kalır. 

Arap dünyasında pek çok yazarın kendilerinde derin izler bırakan göç 

ve sürgünlere zorlanmış olması, bu sürgünlerin iç dünyalarında oluşturduğu 

duygusal yoğunluğun, eserlerine de etki etmesi; nihayetinde Arap edebiyatına 

göç ürünü pek çok yapıtın kazandırılmasını da beraberinde getirmiştir. Bu 

durum, bazen Göç Edebiyatı olarak karşımıza çıkan Mehcer Ekolü 

yazarlarının eserlerinde görülürken; bazen de Arap topraklarında doğup yine 

göçe zorlanan, fakat kimlik bunalımlarını ve ülkeden ülkeye savrulan 

hayatlarını, bir kültürel zenginlik ve entelektüel kazanıma dönüştürmeyi 

başarabilen Arap yazarların eserlerinde kendini göstermiştir. Bu yazarlardan 

biri de Oryantalizm kavramını ortaya atan Edward W. Said’dir. 

Daha çok oryantalizm adlı başyapıtıyla tanınan ve entelektüel yönü ön 

planda olan Edward Said’i Edward Said yapan, bu başarılı kişiliği ona 

kazandıran süreçlerin neler olduğu hemen hiç merak edilmeyen, çoğunlukla 

arka planda kalan detaylardır. Oysa onun, belki de en belirgin ve hayatını 

bütünüyle etkilemiş olan yönü bir sürgün oluşudur.  

1935 yılında Amerikan vatandaşı Filistinli bir baba ve Filistin doğumlu 

Lübnan asıllı bir annenin oğlu olarak Filistin topraklarında dünyaya gelen 

fakat sonra Kahire’de yaşamını sürdürürken İngiliz sömürgesiyle karşı karşıya 

kalan Edward W. Said, ardından Amerika’ya sürüklenen hikâyesinde asla 

“evim” diyebileceği bir yere sahip olamayış durumunu gözler önüne serer. 

Filistinli Hristiyan-Arap kökenine ve kendisinin de Filistin doğumlu 

olmasına rağmen Filistin’e dair neredeyse hiçbir anısının bulunmaması, 

hayatının şehirler ve ülkeler arasında savrularak geçmiş olmasının yanı sıra 

anavatanı, anadili ve hatta adı ve soyadındaki uyumsuzluk bile onun bütün 

bocalamalarını özetler niteliktedir aslında. Her koşulda daima bütün hislerine 
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baskın olan duygunun ise, evindeyken bile kendini evinde hissedemeyişine 

sebep olan ve yaşadığı topluma karşı bir aidiyet duygusu oluşmasının önüne 

geçen yersiz yurtsuzluk hissi olduğunun altını çizer. 

Said, “kendisi ve okurları için Filistin, Mısır ve Lübnan’da benliğini 

biçimlendiren ortamların ayrıntılı bir tasvirini sunarak içerisinde yetiştiği 

tuhaf, çelişkili dünyayı betimlediği”1 Out of Place (Yersiz-Yurtsuz) adlı 

otobiyografisinde henüz siyasi söylemlerinin başlamadığı 1967 öncesi 

dönemler olan, çocukluk ve gençlik yıllarına yer vermiştir. 

Onun, son derece kişisel ve samimi bir üslupla kaleme aldığı söz konusu 

eseri temel alındığında sürgünlüğünü, dil-kimlik-benlik bocalamasını, 

Filistin’in kaybedilişini bir çocuk ve sonrasında bir yetişkin bakışıyla 

yorumlayışını, girdiği hemen her ortamda kendini daima yalnız, yabancı, öteki 

hissedişini, fakat bütün bunlara rağmen sonunda özgün bir birey olmayı 

başararak nasıl Amerikalı bir Arap entelektüele dönüşebildiğini görmek 

mümkündür. 

Sürgün, Göçmen, Mülteci 

İnsanoğlu bulunduğu yerden -ki bu bazen doğup büyüdüğü, bazen de 

yaşamını idame ettirdiği yerdir- ayrılarak başka bir şehre, bölgeye ya da 

ülkeye yerleşir. Bu, çoğu zaman gönüllü olarak gerçekleşmekle birlikte kimi 

zaman da dış etmenlerin baskısıyla kişinin kendi isteği olmaksızın, zorunlu 

olarak vuku bulur.  

“Eve dönmesi engellenen herkesin sürgün olduğu doğru olsa da 

sürgünler, mülteciler, başka ülkeye yerleşenler ve göçmenler arasında kimi 

ayrımlar yapılabildiğini” savunan Edward Said’in tanımıyla “sürgün, 

yüzyıllara dayalı ülke dışına çıkarma pratiğinden doğmuştur ve kovulduğu 

andan itibaren bir yabancı olma damgasıyla birlikte anormal ve sefil bir hayat 

yaşar. Öte yandan mülteciler, XX. Yüzyıl devletinin bir ürünüdür. ‘Mülteci’ 

kelimesi, acil uluslararası yardım gerektiren epey masum ve şaşkına dönmüş 

insanı çağrıştıran politik bir terim haline gelmişken; sürgün bence yalnızlık ve 

tinsellik izi taşımaktadır. Başka ülkeye yerleşenler, genellikle kişisel veya 

sosyal nedenlerle yabancı bir ülkede gönüllü olarak yaşarlar. ..başka ülkeye 

yerleşenler, sürgünün yalnızlığını ve garipliğini paylaşabilirler; fakat katı 

yasaklar altında inlemezler. Göçmenler ise ikili bir statüye sahiptir. Teknik 

                                                 
1 Edward Said, Şarkiyatçılık Batının Şark Anlayışları, Çev. Berna Yıldırım, Metis Yayınları, 

9. Baskı, İstanbul 2016, s. ii. 
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anlamda yeni bir ülkeye göç eden herkes bir göçmendir. Burada bir tercih 

kesinlikle olasıdır... Bir bakıma sürgünde yaşayabilirler; fakat onlar, sürgün 

edilmiş değillerdir.”2 “Buna karşılık sürgün, ne de olsa bir tercih mevzuu 

değildir. Ya onun içinde doğarsın ya da senin başına gelir.”3 

 Sürgün olmayanların, çevrelerine ait olduklarını; oysa sürgünün daima 

yersiz yurtsuz olduğunu söylerken kendi yersiz yurtsuzluğunu da ortaya koyan 

Edward Said, şu çarpıcı soruyu sorar: Bir yerde doğmak, orada yaşamak, az 

ya da çok oraya ait olduğunu bilmek acaba nasıl bir şeydir?4 

“En hüzünlü yazgılardan biri” olarak tanımladığı sürgünün, modern 

zaman öncesinde korkunç bir ceza olduğunu, zira yalnızca aile ve aşina olunan 

mekândan uzaklaşmanın ötesinde aynı zamanda “kendini hiçbir zaman evinde 

hissetmeyen, etrafına hiç uyum sağlayamayan, geçmişe yatıştırılmaz bir 

acıyla, bugüne ve geleceğe ise buruklukla bakan ve sürekli toplumdışı olan 

biri olmak anlamına da geldiğini” belirten Said, “sürgün fikrinin, her zaman 

bir cüzzamlı, toplumsal ve ahlâki anlamda bir parya olmaktan duyulan korku 

ile bağlantılı olduğunu”5 ekler. 

O’na göre “Sürgün, hakkında düşünmenin tuhaf şekilde çekici fakat 

deneyimi korkunç olan bir şeydir. O, bir insan ile doğduğu yer, benlik ile 

benliğin gerçek yeri arasında zorla açılmış kapatılmaz bir gediktir. Üstesinden 

asla gelinemeyecek özsel bir mutsuzluktur.”6 “Sürgün aynen ölüm gibi fakat 

ölümün nihâî merhameti olmaksızın milyonlarca insanı, geleneğin, ailenin ve 

coğrafyanın beslemesinden koparmıştır.”7 

Said, sürgün olma durumunu bir arada kalmışlık olarak tanımlar aynı 

zamanda. “Ne yeni ortamıyla tamamen birleşebilir, ne de eskisinden tamamen 

kopabilir; ne bağlanmışlıkları tamdır, ne de kopmuşlukları. Bir düzeyde 

                                                 
2 Edward W. Said, “Sürgün Üzerine Düşünceler”, Sürgün Üzerine Düşünceler ve Diğer 

Yazınsal ve Kültürel Denemeler, Çev. Salih Özer, Hece Yayınları, Ankara 2015, s. 193-194. 
3 Edward W. Said, “Sürgün Üzerine Düşünceler”, a.g.e., s. 196. 

4 Edward W. Said, “Sürgün Üzerine Düşünceler”, a.g.e., s. 193. 

5 Edward W. Said, Entelektüel: Sürgün, Marjinal, Yabancı, Çev. Tuncay Birkan, Ayrıntı 

Yayınları, İstanbul 2017, s. 58. 
6 Edward W. Said, “Sürgün Üzerine Düşünceler”, a.g.e., s. 187 

7 Edward W. Said, “Sürgün Üzerine Düşünceler”, a.g.e., s. 188. 
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nostaljik ve duygusalsa, bir başka düzeyde becerikli bir taklitçi ya da gizlice 

toplum dışına atılmış biridir”8 sürgün. İşte Said’in kendisini göçmen ya da 

mülteci olarak değil de hep sürgün olarak hatta onun da ötesine geçerek 

sürgünsoylu 9olarak tanımlamasının temelinde bu ayrımlar yatmaktadır, 

denilebilir.  

Yaşam öyküsü boyunca benliğine ait olan ve “çoğu zaman ustalıkla 

kuşanıp kullandığım toplumsal özelliklerin altında uzun bir zaman gömülü 

kalarak kendini gizlemiş olan ikinci bir benliğin belirişi ve giderek artan 

sayıdaki göçlerin çocukluk yıllarımdan itibaren yaşamımı nasıl allak bullak 

ettiğiydi. Bunca yıl boyunca beni sürekli hareket halinde tutan ülkeden ülkeye, 

şehirden şehre, evden eve, dilden dile, ortamdan ortama sürüklenişlerden daha 

acı olabilecek hiçbir şey bilmediğim gibi, başka hiçbir şey de hayatımı 

nedense onsuz da yapamadığım ve sürekli peşinden koşup durduğum bu 

göçerlikten daha iyi özetleyemezdi bana sorarsanız”10 dediği ve yolculuğa 

çıkarken asla az eşya alamayış handikapını “içinde gizli ama asla silinmeyen 

bir geri dönmeme korkusu olduğu”11na bağlar. Çünkü ona göre “bütün gerçek 

sürgünlerin doğrulayacağı gibi, bir kere yurdunuzdan ayrıldıktan sonra nereye 

giderseniz gidin orada hayata kaldığınız yerden devam edemez, o yeni yerin 

bir başka yurttaşı olup çıkamazsınız.”12 

 1951’de öğrenimine devam etmek üzere Amerika Birleşik 

Devletleri’ne gittiğindeki hisleri ise şöyledir; “İçimde bir sürgünlük, bir ihraç 

hali, zoraki bir yer değiştirme biçiminde yer etmiş olan burası, ne annemin 

olmamı istediği, ne de benim olmak istediğim yerdi”.13 

 Öte yandan Edward Said’i diğer pek çok sürgünden ayıran belki de en 

önemli nokta, onun sürgünlüğe olan bakış açısında gizlidir. Zira o, “sürgünün 

hazlarından bahsetmek belki tuhaf görülebilir; ama sürgünün bazı koşullarıyla 

                                                 
8 Edward W. Said, Entelektüel: Sürgün, Marjinal, Yabancı. Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2017, 

s. 60. 
9 Edward W. Said, a.g.e., s. 74. 

10 Edward Said, Yersiz Yurtsuz, Çev. Aylin Ülçer, Metis Yayınları, 7. Baskı, İstanbul 2017, s. 

290. 
11 Edward Said, a.g.e., s. 290. 

12 Edward W. Said, Entelektüel: Sürgün, Marjinal, Yabancı, s. 72. 

13 Edward Said, Yersiz Yurtsuz, s. 292. 
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ilgili söylenecek olumlu şeyler var.” diyerek aslında bütün olumsuzlukları 

nasıl da olumluya çevirebildiğini gösteren nedenleri sıralar; “tüm dünyayı 

yabancı bir toprak gibi görmek, özgün bir bakış açısını olası kılar. Çoğu insan 

temelde bir kültür, bir ortam ve bir evin farkındadır; oysa sürgünler en azından 

iki tanesinin farkındadır ve bu çoğul bakış açısı, eş zamanlı boyutlara ilişkin 

bir bilincin ortaya çıkmasına neden olur”.14 

Bir başka deyişle sürgünlüğü, “aynı zamanda derin bir kültürel 

zenginleşmenin sebebi” olarak gören Said, sürgünlerin en az iki kültür 

hakkında fikir sahibi oldukları için hem orijinal kalabilme hem de çoğul 

olabilme imkânına sahip olduklarını söyler. Ayrıca sürgünün olayları hem 

geride kalanlar açısından hem de hâlihazırda bulunanlar açısından 

değerlendirdiği için, olayları tecrit halinde görmeyen ikili bir perspektif 

kazanabildiğini vurgular.15 

“Sürgün olma halinin verdiği hazlardan biri de; egzantirik bakış açıları 

sunabilmesi”yle, “bu durumun kendisiyle birlikte belli ödüller ve hatta 

ayrıcalıklar getirdiği”dir. Sürgün ve marjinal olmanın, olumlu bir şeyler 

kazandırdığının altını çizen Said, “bunlardan biri şaşırmanın, hiçbir şeyi peşin 

doğru saymamanın, çoğu insanı kafa karışıklığına ya da dehşete sürükleyecek 

istikrarsız ortamlarda ayakta kalmayı öğrenmenin verdiği hazdır şüphesiz”16 

der. 

Sürgün, “bir marjinal olacağınız ve önceden belirlenmiş bir yolu 

izleyemediğiniz için bir entelektüel olarak yaptığınız her şeyi kendi kendinize 

yapmanız gerektiği anlamına gelir.” diyen Said,  aslında sürgünlüğüne 

hayıflanmak yerine yaşadıklarını bu engin bakış açısı ve algılama biçimiyle 

nasıl da kazanıma dönüştürdüğünü çarpıcı bir şekilde gözler önüne serer; “Bu 

yazgıyı bir mahrumiyet, hayıflanılacak bir şey olarak değil de bir tür özgürlük; 

her şeyi önünüze koyduğunuz belli bir amaç tarafından belirlenen, kendi 

kendinize oluşturduğunuz bir modele göre yaptığınız, hangi konu ilginizi 

çekiyorsa onunla uğraştığınız bir keşif süreci olarak yaşayabilirseniz eşi 

                                                 
14 Edward W. Said, “Sürgün Üzerine Düşünceler”, a.g.e., s. 198. 

15 Bill Ashcroft, Pal Ahluwalia, Edward Said, Çev. Deniz Keskin, Sitare Yayınları, Ankara 

2010, s. 53. 
16 Edward W. Said, Entelektüel: Sürgün, Marjinal, Yabancı, s. 69. 
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benzeri olmayan bir haz alırsınız”17 ve “..egzantirik göçebe bir hayat; 

günümüzde oturmuş profesyonel bir kariyer dediğimiz şeyle uzaktan 

yakından hiçbir benzerliği yok, ama müthiş bir taşkınlık, bitimsiz bir kendini 

keşfetme süreci barındırıyor içinde.” ..”Bu uçlarda alışılmış ve rahat olanın 

ötesine hiçbir zaman geçmemiş kafaların göremediği şeyler görür insan”.18 

“Dediğim şu; Bir entelektüel için gerçekten sürgün olan biri kadar marjinal ve 

yabancı olmak, otorite ve güç sahibine değil gezgine, alışkanlığa değil, 

geçiciliğe ve rizikoya, otoritenin belirlediği statükoya değil, yeniliğe ve 

deneye duyarlı olmak demektir”19 der. 

“Evlerin daima geçici olduğunu bilen sürgün için, insanları âşina 

bölgenin güvenliği içinde kuşatan sınırlar ve bariyerler hapishane haline 

gelebilir; oysa sürgün bu sınırları aşan, düşünce ve deneyimin bariyerlerini 

yıkandır”.20 İşte bu nedenledir ki çoğu sürgünün roman yazarı, politik eylemci 

ve entelektüel olmasına şaşırmamak gerekir21 diyen Said, “Amerika’daki 

akademik, entelektüel ve estetik düşüncenin bugünkü haline gelişinin, 

faşizmden, komünizmden ve baskı yapan, muhalifleri dışlayan diğer 

rejimlerden kaçan mülteciler sayesinde olduğunu”22 iddia eder. Bununla 

birlikte sürgünün başarılarının, kaybedilmişlik hissi tarafından kalıcı olarak 

baltalandığını söyleyen Said, “insan ve yurdu arasında gerçekleşen geriye 

döndürülemez bir yarılma” olmasına rağmen modern Batı kültürünün temel 

eserlerinin “büyük oranda sürgünlerin eserleri olduğunu, bunun da kişisel 

yurtsuzluk ve kültürel zenginleşme arasındaki gerilimin”23 bir sonucu 

olduğunu vurgular. 

Edward Said’in -belki de kendisi de öyle olduğu için- üzerinde en çok 

durduğu noktalardan biri, “sürgünlüğü yüzünden uyum gösteremeyen, daha 

doğrusu göstermeyen, bunun yerine çoğunluğun dışında kalmayı, iktidarda 

yer edinmemeyi, onunla işbirliği yapmayıp direnmeyi tercih eden 

                                                 
17 Edward W. Said, a.g.e., s. 72. 

18 Edward W. Said, a.g.e., s. 73. 

19 Edward W. Said, Entelektüel: Sürgün, Marjinal, Yabancı, s. 73-74. 

20 Edward W. Said, “Sürgün Üzerine Düşünceler”, a.g.e., s. 197. 

21 Edward W. Said, “Sürgün Üzerine Düşünceler”, a.g.e.,  s. 194. 

22 Edward W. Said, “Sürgün Üzerine Düşünceler”, a.g.e., s. 187. 

23 Bill Ashcroft, Pal Ahluwalia, a.g.e., s. 53. 
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entelektüel”dir. Bunu açıklar mahiyette şöyle der; “hayır diyenler, 

toplumlarıyla yıldızı barışmayan, bu yüzden de imtiyaz, güç ve şan şöhret 

edinmeme anlamında yabancı ve sürgün olan bireylerdir. Yabancı olarak 

entelektüelin izlediği mecrayı belirleyen kalıbı en iyi anlatan söz sürgünlüktür. 

Yani asla tamamen uyumlu olmama; kendini her zaman deyim yerindeyse, 

yerlilerin işgal ettiği aşina muhabbet dünyasının dışında hissetme; çoğunluğa 

intibak etmek ve milli çıkarları gözetmek gibi tuzaklardan uzak durma 

eğiliminde olma, hatta bu tür tuzaklardan hiç hazzetmeme durumu. Bu 

metafizik anlamıyla sürgün, entelektüel için huzursuzluk, hareketlilik, 

devamlı tedirgin olup başkalarını da tedirgin etmek demektir. Geçmişte 

kalmış ve herhalde daha istikrarlı bir nitelik arz eden evde olma durumuna 

geri dönemezsiniz; maalesef yeni evinize de asla varamazsınız, yeni eviniz ya 

da durumunuzla asla özdeşleşemezsiniz.”24 

Dil, Kimlik, Benlik 

Bütün ailelerin oluşumunda ana babaların ve çocukların her birine bir 

hikâye, bir kişilik, bir yaradılış, bir kader, hatta bir dil biçildiğini; oysa kendi 

oluşumunda, ebeveynlerinden ve dört kız kardeşinden ibaret o dünyaya 

girecek bir biçimde şekillenmesinde oldum olası bir terslik olduğunu25, 

sebebini bir türlü kestiremediği bu garip durumunun iç dünyasında yarattığı 

karmakarışık bir hisler yumağı oluşturduğunu ve bu hisler içinde en çok yersiz 

yurtsuzluk hissinin ağır bastığını itiraf eder. 

Bir çocuk olarak kendi benliğinin bilincine vardığı andan itibaren ve 

kişiliğinin şekillendiği yıllarda başkaları tarafından kendisi için çoktan 

biçilmiş olan imgeye benzememek ya da ileride öyle veya böyle bir 

mahvoluşun pençesinde olmamak için var gücüyle mücadele ettiğini26 ancak 

yine de müebbeden yersiz yurtsuz olduğu gerçeğini değiştiremediğini açıkça 

ortaya koyar. 

Edward Said, kimliğin, “akla gelebilecek bizatihi en sıkıcı konulardan 

biri”27 olduğunu ifade eder ve kendi kimliğini açıklarken “Said gibi bir Arap 

soyadının başındaki şaşırtıcı önadımla (doğduğum yıl olan 1935’te annem 

                                                 
24 Edward W. Said, Entelektüel: Sürgün, Marjinal, Yabancı, s. 63-64. 

25 Edward Said, Yersiz Yurtsuz, s. 21. 

26 Edward Said, a.g.e., s. 41. 

27 Edward W. Said, “Dünyalar Arasında”, Sürgün Üzerine Düşünceler, s. 520. 
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Galler Prensi’ne çok hayranmış) çocukluk yıllarım boyunca rahatsızlık verici 

ölçüde kuraldışı bir öğrenciydim: Mısır’da okula giden, İngiliz ön adlı biri; 

Amerikan pasaportlu ve kesin hiçbir kimliği olmayan bir Filistinli. İşleri daha 

da kötüleştirircesine anadilim olan Arapça ile okuldaki dilim olan İngilizce 

kopmaz şekilde iç içe girmişti: Hangisinin ilk (ana) dilim olduğunu hiç 

bilemedim ve her ikisinde de rüya görmeme rağmen ikisinde de kendimi tam 

anlamıyla evimde hissetmedim. Ne zaman İngilizce bir cümle söylesem, 

içimde onun Arapçası da yankılanır ya da tam tersi olur”28 der. 

“Önce Arapçayı mı yoksa İngilizceyi mi konuştuğumu, dahası bu 

dillerden hangisinin kuşku götürmeyecek şekilde benim olduğunu hiçbir 

zaman bilemedim. ..Her ikisi de mutlak anadilim gibi görünebilir ama aslında 

ikisi de değil”29 dediği bu anadil belirsizliğini kendisiyle zaman zaman 

Arapça, zaman zaman İngilizce konuşan ve ona İngilizce mektuplar yazan 

annesine bağlamaktadır.  

Mısırlı tek bir öğretmenin dahi olmadığı Mısır’daki İngiliz sömürge 

okulunda okurken İngiliz aksanıyla İngilizce konuşamadığı, buna karşılık o 

ve diğer öğrencilere sanki İngiliz olmaya çok heveslilermiş ya da buna 

mecburlarmış gibi davranıldığını30 aktarır. İngiliz dili hakkında yeni yeni bir 

şeyler öğrenmeye başlayan bir Arap çocuğu olarak bu krallar âleminin pek de 

ilgisini çekmediğinden31 dem vurur. 

Edward Said, üniversitede ders verdiği yetmişli yıllarda “uzun süre 

modern Arap edebiyatı hakkında bir ders vermek istediğinden, fakat bunu bir 

türlü yapamadığından”32 yakınır. Arap dili ile ilgili çalışmalar yapmak için 

pek çok kez girişimde bulunduğunu söyleyen Said, bu çabasını ve nedenlerini 

şöyle açıklar; “1972’de üniversiteden izin alıp Beyrut’ta bir yıl geçirme 

imkânım oldu; burada zamanımın çoğunu daha önce hiç yapmadığım, en 

azından bu düzeyde yapmadığım bir şeyle, Arap filolojisi ve edebiyatı 

çalışmakla geçirdim. Bunu, sonradan edindiğim kimlikle, içinde doğduğum 

                                                 
28 Edward W. Said, “Dünyalar Arasında”, Sürgün Üzerine Düşünceler, s. 512. 

29 Edward Said, Yersiz Yurtsuz, s. 22. 

30 Edward Said, a.g.e., s. 66. 

31 Edward Said, a.g.e., s. 65. 

32 Edward W. Said, “Dünyalar Arasında”, a.g.e., s. 517. 
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ve kendisinden uzaklaştırıldığım kültür arasındaki uyumsuzluğun fazla 

büyümesine izin verdiğim hissine kapıldığım için yaptım. Başka bir deyişle, 

bir benliğimi diğeriyle uyumlu hale getirmeye yönelik hem siyasi hem de 

varoluşsal bir ihtiyaç hissediyordum”33 Altmış yaşından sonra ise “ancak yeni 

yeni eğitimi ve sürgün yıllarının etkisiyle soğuduğu Arap dilinden tat almayı 

başarabildiğini”34 itiraf eder. 

Öte yandan Amerikan vatandaşı Kudüs doğumlu Hristiyan bir baba, 

anne tarafı Lübnanlı olan Nâsıra doğumlu Filistinli bir anne ve Filistin 

doğumlu fakat Mısır’da ve yazları da Lübnan’da yaşayan Hristiyan bir 

Amerikan vatandaşı olarak kendisinin bu içinden çıkılmaz kimlik tanımında 

neden herkes gibi sıradan ve basit bir aidiyetinin olmadığını sorgular: 

“..bir yere oturtmayı başaramadığım bu çok kimliklilik hissini -üstelik 

çoğun birbirleriyle çatışan kimliklerdi bunlar- bütün yaşamım boyunca bir 

yandan da her birimiz keşke tam Arap ya da tam Avrupalı ve Amerikalı, tam 

Ortodoks Hristiyan veya tam Müslüman ya da tam Mısırlı olsaydık diye 

hayıflanarak bu dileğimin umutsuzluğunun son derece belirgin anısıyla 

içimde taşıdım. Böylece ‘Nerelisin?’, ‘Ama Said Arap adı’, ‘Amerikalı 

mısın?’, ‘Amerikan adı olmayan bir Amerikalısın, üstelik Amerika’ya da hiç 

gitmemişsin’, ‘Hiç de Amerikalıya benzemiyorsun!’, ‘Madem Kudüs’te 

doğdun, nasıl olur da burada yaşarsın?’, ‘Tamam Arap’sın ama hangi 

Araplardansın? Protestan Araplardan mı, yoksa?’’35 gibi temelde tanıma ve 

teşhir aşamalarından ibaret bir süreçten başka bir şey olmayan sorgular ve 

yorumlar karşısında nasıl bocaladığını ve en nihayetinde ‘Ben Amerikan 

vatandaşıyım’ diyerek işin içinden çıkabildiğini ifade eder. Nihayetinde şöyle 

bir karar alır; 

“…böylece Amerika’da kendime temiz bir sayfa açarak gizleyecek 

hiçbir şeyi olmayan sıradan biri gibi yaşamaya, sorulmadığı sürece de 

ailemden ya da kökenlerimden söz etmemeye, söz etsem bile fazla ayrıntıya 

girmemeye karar verdim. Yani başkaları gibi olabildiğince arada kaynayıp 

gidecek, adsız sansız biri olarak sürdürecektim yaşantımı.”36 

                                                 
33 Edward W. Said, “Dünyalar Arasında”, a.g.e., s. 515. 

34 Edward Said, Yersiz Yurtsuz, s. 265. 

35 Edward Said, a.g.e., s. 24. 

36 Edward Said, Yersiz Yurtsuz, s. 189. 
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Doğduğu yıl çok popüler olan, annesinin Galler prensine hayranlığının 

sonucu verdiği Edward adı ile atalarından kimsenin taşımadığı ve fakat 

amcalarından yadigâr kalan Said soyadının hiçbir zaman bağdaşmadığını, bu 

nedenle ismini asla benimseyemediğini ve bundan duyduğu rahatsızlığın, 

tanışma anlarında ismini söyledikten sonra karşısındaki insanların yüzlerinde 

beliren şaşkınlık ve hayret ifadesiyle (Edward? Said?, Edward Said?!) hepten 

katlanılmaz bir hâl aldığını vurgular.37 

“Araplığı su götürmez Said soyadına zoraki iliştirilmiş, budalalık 

derecesindeki İngiliz Edward adın alışmam, daha doğrusu bu adı daha az 

yadırgar hale gelmem yaklaşık elli yılımı aldı”38 ifadesiyle bu durumun 

çarpıklığını dile getirir. 

1963 yılında Columbia’da ders vermek üzere New York’a geldiğinde 

işe alınırken kendisinin bölümdekilere İskenderiyeli bir Yahudi olarak takdim 

edildiğini çok sonradan öğrenmiş ve böylelikle niçin orada o kadar kabul 

gördüğünü anlaması mümkün olmuştur. Kendisini Filistinli olarak 

tanımlamaktan dahi imtina eden söz konusu meslektaşlarının bu tutumunu 

şöyle ifade eder;  “Aslında arkadaşlarımın ve meslektaşlarımın çoğunun Arap, 

hele hele Filistinli sözcüğünü kullanmaktansa hiç kimseyi incitmeyen, çok 

daha kolay ve daha belirsiz bir terim olan Ortadoğulu’yu kullanmayı tercih 

ettiklerini hatırlıyorum.”39 

Öte yandan Said, 1967’den sonra bir Arap ve Amerikalı olarak 

deneyimlerinin iki ayrı yarısını birlikte ve birbirlerine karşı kullanarak 

kontrapuntal bir biçimde düşünmeye ve yazmaya başladığını; bununsa zor 

olmakla birlikte son derece heyecan verici olduğunu belirtir.40 

Bununla birlikte Said’in, yaşadığı bu kimlik kargaşasında kendine bir 

kimlik bulmak yerine, hiçbir yere ait olmamayı tercih ederek yersiz-

                                                 
37 Edward Said, a.g.e., s. 21-22. 

38 Edward Said, a.g.e., s. 21. 

39 Edward W. Said, “Dünyalar Arasında”, Sürgün Üzerine Düşünceler, s. 514. 

40 Edward W. Said, “Dünyalar Arasında”, a.g.e., s. 516. 
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yurtsuzlukta karar kıldığını söylemek mümkündür. Esasen, sürgün 

entelektüelin özelliklerinden biri de budur.41 

Vatan, Filistin, Hüzün 

“Filistin benim gözümde kıymetini bilemediğim yer, anavatanım, 

ailemin ve arkadaşlarımın, nedenini nasılını uzun boylu düşünmeden, 

sorunsuzca var oldukları yerdi”42 dediği ve henüz çocukken savaşın evrelerine 

şahit olmakla birlikte o çocuk yaşında ne olup bittiğini bir türlü anlayamadığı 

şehirden şehre sürüklenişlerini anlatan Said, 1942 yılında Kudüs-Kahire 

arasında mekik dokudukları telaşlı yolculukların43 siyasi ve askeri nedenlerini 

henüz altı buçuk yaşında bir çocuk olarak idrakinin mümkün olmadığı ve fakat 

“kasvetli alacakaranlığa doğru yol alırken bilindik dünyasının açıklanamaz bir 

biçimde terk edildiği duygusuna kapılmaktan kendini alamadığını”44 belirtir. 

Babasının rûhî bunalımına şahit olduğu Ramallah’ta geçirdikleri uzun 

yazdan sonra “ters giden şeyin ne olduğu konusunda hiçbir fikri olmasa da, 

“rûhî bunalım” ifadesini ilk duyduğu yerin Ramallah olduğu”nu45 söyleyen 

Said, gerçekten nedeninin ne olduğunu bilmese de Kahire’ye döndükleri 

andan itibaren hayatında bunalıma bağlı bir değişim sürecinin başladığına, 

mutlu ve sorunsuz günlerin artık geride kaldığına dair bir şeyler sezinlediğini 

anlatır. Dahası ailesinin onu çoktan olmaya başlamış bir şeyden korumaya 

çalışmasının, kendisinde nasıl bir çelişki yaşattığını vurgular.  

1947 yazını geçirdikleri ve bir daha dönemeyecekleri Filistin’de, kapıya 

dayanmış olan krizin belirtilerinin artık iyiden iyiye kendini gösterdiğini, 

şehrin İngiliz orduları tarafından ayrılmış olduğu bölgelerden ancak polis 

kontrolüyle geçilebildiğini ve yol tezkereleri taşımak zorunda olduklarını46 

gözlemler. Buna rağmen hâlâ Filistin’de olmanın kendisini tam anlamıyla 

evinde hissetmek demek olduğunu itiraf eder. Okul hayatında ilk ve son kez 

kendisi gibi olan öğrenciler arasında olmak, onlarla tamamen Arapça 

                                                 
41 Gül Eren, “Edward Said: Yersiz Yurtsuz Bir Kimlik Arkasındaki Sürgün”, İ.Ü. Şarkiyat 

Mecmuası. Sa. 19 (2011-2), s. 48. 
42 Edward Said, Yersiz Yurtsuz, s. 43-44. 

43 Edward Said, a.g.e., s. 48-49. 

44 Edward Said, a.g.e., s. 50. 

45 Edward Said, a.g.e., s. 51. 

46 Edward Said, Yersiz Yurtsuz, s. 151. 
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konuşmak, üstelik evdeki bütün günlük konuşmalarda da hep Arapçayı 

kullanmak, bir başka deyişle İngilizce konuşmaya teşvik edildiği Kahire’nin 

aksine Kudüs’te anadilini her ortamda özgürce kullanabiliyor olmak, bütün 

bunlar onun bir aidiyetinin olduğunu hissetmesini sağlamıştır. 

Bundan böyle Said için mekân ve zamanın imgesel boyutu farklı 

anlamlar kazanmaya başlamıştır. “Mısır, onun için boğucu, sıkıcı bir mekân 

ve zaman örgütlenmesine karşılık gelirken, Kudüs tam tersine göreceli bir 

özgürlüğün tadını çıkarmak anlamına gelir.”47 

Ne var ki, bu hissin verdiği huzur, fazla devam edememiştir. Çok 

geçmeden dikenli tellerle çevrili barikatlarda bekleyen öfkeli İngiliz askerleri, 

okul çantasını aramaya, düşmanca bakışlarla sanki bir bela kaynağıymışçasına 

kendisini süzerek yol tezkeresini kuşkuyla incelemeye başladıklarında48 henüz 

on iki yaşında bir çocuk olan Said’in, Kudüs’e dair yıllar sonraki hissiyatı ise 

şöyledir; 

“Bugün beni asıl kahreden şey, ailemizin ve dostlarımızın 1948 yılında 

başlayan, ülkeden ülkeye, şehirden şehre durmaksızın sürüklenmelerine neden 

olan sürgünlükleridir; o sıralar olayların iç yüzünü hiç bilmeyen, dünyadan 

habersiz bir tanığıydım bu sürgünlük hâlinin. On iki buçuk yaşında bir oğlan 

olarak, Filistin’den tanıdığım, orta sınıf sıradan insanlar olarak bildiğim 

kişilerin Kahire’de, yüzlerine ve yaşantılarına sinen hüznü, yokluğu 

görüyordum görmesine; yine de başlarına gelen felâketin gerçek yüzünü bir 

türlü kavrayamıyor, hikâyenin farklı parçalarını Filistin’de gerçekte neler olup 

bittiğini anlamamı sağlayacak şekilde bir araya getirmeyi başaramıyordum.”49 

“Hepimiz, alttan alta, eski Arap düzeninin çatırdamakta olduğunun 

farkındaydık: Filistin düşmüştü. ..Bizim gibi köklerinden koparılmış insanları 

bekleyen gelecek o kadar belirsizdi ki babam yapılacak en iyi şeyin beni, 

mümkün olduğu kadar uzağa göndermek olduğuna karar verdi.”50 

“İçinde büyüdüğüm Filistin’in geçmişte kalışı, ailemin Filistin’in 

önemi konusundaki suskunluğu, ardından anavatanımızın yıllar yılı 

                                                 
47 Gül Eren, a.g.m., s. 42. 

48 Edward Said, Yersiz Yurtsuz, s. 154. 

49 Edward Said, a.g.e., s. 160. 

50 Edward W. Said, “Dünyalar Arasında”, Sürgün Üzerine Düşünceler, s. 513. 
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yaşamlarımızdan silinip gidişi ve nihayet on bir yıllık Amerikan eğitimim 

süresince Filistinliler ile hiçbir temasımın olmayışı, Amerika’daki ilk 

yıllarımda uzak anılarda kalmış bir Filistin’in, dinmek bilmeyen bir hüzün ve 

olanları kavramaktan uzak öfkenin fersah fersah uzağında kalmama olanak 

tanıdı.”51 

“O yılların anlatısal tereddütlerini, şüphe ve bulunduğum yere ait 

olmama hissini, kendimi her zaman yanlış yerde, tam ben onu tanımlamaya 

ya da betimlemeye çalışırken ayağımın altından kayıp gidivermiş gibi görünen 

bir yerde bulma hissini yeniden yaşarken buldum.”52 

“Filistin’de asıl olarak Araplardan müteşekkil bir toplum, o tarihte 

köklerinden koparıldı ve yıkıma uğratıldı. .. Arap nüfusu bilinçli olarak 

yurtlarından sürüldü. ..1948’deki çatışmanın sonunda Filistinliler artık kendi 

ülkelerinde bir azınlık konumundaydı. Filistin’in üçte ikisi mülteci konumuna 

düşmüştü. ..Geride kalanların hepsi İsrail işgalinde yaşamak durumunda 

bırakıldılar.”53 

“Doğduğum, yaşadığım ve kendimi evimde hissettiğim bir şehrin 

..Polonyalı, Alman ve Amerikalı göçmenlerin eline geçtiğini, Kudüs’ü âdeta 

fethettiklerini ve Filistinlilere hiç yaşam hakkı tanımaksızın onu kendi 

hükümranlıklarının emsalsiz bir simgesine dönüştürdüklerini kabullenmek 

bana halen zor geliyor. Eski sâkinleri 1948 ortalarında sonsuza dek sürgün 

edilmiş bulunan Batı Kudüs, bugün tamamen Yahudileşti.”54 

Filistin’in yaşamlarından eksilmesi, kaybedilmiş olması yetmezmiş 

gibi 1967 yılında ayaklarının altından bir şeylerin daha kayıp gittiğini, tek ve 

koca bir heyelanın cisimleşmiş hali olan 1967 Arap-İsrail Savaşı’ndan sonra 

artık eskiden olduğu kişi olmadığını söyleyen Said, savaşın sarsıntısının 

kendisini olduğu yerden kaldırıp bütün kayıpların başladığı noktaya, yani 

Filistin mücadelesine götürdüğünü55 söyler. Said’e göre bu savaş, onun 

                                                 
51 Edward Said, Yersiz Yurtsuz, s. 194. 

52 Edward W. Said, “Dünyalar Arasında”, Sürgün Üzerine Düşünceler, s. 512. 

53 Edward Said, Kültür ve Direniş -David Barsamian’la Konuşmalar-, Çev. Osman 

Akınbay, Agora Kitaplığı, İstanbul 2009, s. 37. 
54 Edward Said, Yersiz Yurtsuz. s. 156. 

55 Edward Said, a.g.e., s. 386. 
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hayatını değiştirmiştir. Kendisini birdenbire Araplara, Arap kaynaklı fikirlere 

ve Arap uluslarına düşman bir çevrenin ortasında buluvermiş, saygın bir 

akademisyen olmasına rağmen birdenbire yabancılaştığı bu çevre tarafından 

hedef haline gelmiştir.56 

Savaşın Amerika’da algılanış şekli, Said’i kendi konumuyla 

yüzleştirerek artık iki kimliği birden sürdüremeyeceği bir dönemece getirmiş; 

bundan da önemlisi, kendisini ilk defa bir Filistinli olarak görmeye 

başlamasına, çocukluğundan beri bastırmış olduğu kültürel köken hissini artık 

üstüne basa basa dile getirmesine sebep olmuştur.57 

Edward Said’in bir üniversite hocasından Filistinli bir aktiviste 

dönüşümünün temelinde henüz bir çocukken ne olup bittiğini idrak edemediği 

1948 yılında sürgün edilişlerinden ziyade, artık net bir şekilde idrakinde 

olduğu 1967 Arap-İsrail çatışması yatmaktadır. Bu savaşın şoku, özellikle 

onun Amerikan toplumu içerisinde kendi konumuna dair hislerini radikal bir 

biçimde değiştirmesine neden olmuş, bu da o günden sonraki tüm eserlerine 

belirgin bir şekilde yansımıştır.58  

 Said, Filistinlilerin yerlerinden edilip yurtlarından kovularak sürgün 

edilmeleri hakkında yazmaya başlamasından itibaren her zaman kendi halkına 

uygulanan adaletsizliğe işaret eden evrensel ilkeleri vurgulamayı gaye 

edinmiştir. Onu, dünya çapındaki marjinal insanlar arasında ön plana çıkaran 

da bu köklerine bağlılık hissi olmuştur.59 

“Benim önümde Filistin davasına dikkat çekmeye çalışmak gibi 

fazladan bir güçlük daha vardı”60 ve “neredeyse hiç kimsenin yandaşı 

olmadığı bir davaya yakınlığımı ilan etmekte bir an bile duraksamadım”61 

diyerek bu sorumluluğu üzerine alan Said, Amerika’da uzun yıllar Filistin 

                                                 
56 Bill Ashcroft, Pal Ahluwalia, Edward Said, s. 13. 

57 Bill Ashcroft, Pal Ahluwalia, a.g.e., s. 13-14. 

58 Bill Ashcroft, Pal Ahluwalia, a.g.e., s. 140. 

59 Bill Ashcroft, Pal Ahluwalia, a.g.e., s. 156. 

60David Barsamian, “Ötekine Bir Yer Vermenin Bir Yolu Olmalı-Edward Said’le Söyleşi”. 

Çev. Emre Barcadurmuş, Cogito. Sa. 37(Kan Damardan/ Odak: Edward Said ve “Öteki”), Yapı 

Kredi Yayınları, İstanbul 2003. s. 276. 
61 Edward Said, Kültür ve Direniş -David Barsamian’la Konuşmalar-, Çev. Osman 

Akınbay, Agora Kitaplığı, İstanbul 2009, s.vıı. 
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davasının sözcüsü olmuştur. Filistin konusundaki ünü yüzünden terör 

profesörü olarak yaftalanmış, Yahudi Savunma Konseyi tarafından Nazi ilan 

edilmiş, ofisi kundaklanmış, ailesi ve kendisi sayısız ölüm tehdidi almıştır. Bu 

nedenle “Filistin, nankör bir davadır” der; “size hakaret, suiistimal ve 

sürgünden başka bir şey getirmez”.62 

Ayrıca o, kendisini konferans vermek üzere davet edip de kendisinden 

özellikle edebi bir konu hakkında konuşmasını isteyerek utanç verici siyasi 

faaliyetlerine değinmemesini talep edenlerin yanı sıra halkı adına harcadığı 

çabalardan bahsettikleri halde, o halkın adını bir kez olsun anmayanların, 

Filistin’i hâlâ sakınılması gereken bir sözcük olarak görenlerin63 varlığına da 

işaret eder. 

“…İlk kez geçmişinin ve dilinin yenilerde etkisi artan baskısı ile 

Filistin’de adaletin sağlanması arayışı çerçevesinde söylediklerini sınırlayan, 

hatta küçümseyen ABD’deki durumun karmaşık talepleri arasında kendisini 

gerçekten bölünmüş hisseden”64 Said, Filistinlilerin görünmez insanlar 

olduklarını, 1950’li ve 1960’lı yıllarda İsrail vatandaşlarının bütünüyle 

Filistinlileri dışlamak, yerinden etmek, sürmek ve hatta öldürmek üzere 

eğitildiklerini iddia eder. Bugün bile İsrail’de nereye gidilirse gidilsin 

levhaların İngilizce ve İbranice olduğuna, asla Arapça levha bulunmadığına 

dikkat çeker ve bunun tasarlanmış bir dışlama politikası olduğunun altını 

çizer.65 

Ailesinin Filistin meselesi konusundaki akıl almaz suskunluğunu ise 

her defasında dile getiren Said, Filistin meselesinin böylesine sessizliğe 

gömülmesini, özellikle kendi ailesi tarafından bütünüyle yok sayılmasını bir 

türlü kabullenememektedir: “Annemle babamın, kuşaklar boyu yaşamlarımızı 

kıskacına alan, tanıdığımız bildiğimiz hemen herkesi etkilemiş olan, 

dünyamızı böylesine altüst eden Filistin meselesini, az buz değil yitirilen 

koskoca bir yurdun acısını bu denli içlerine atmalarının, tartışmaktan, hatta 

üzerinde konuşmaktan dahi kaçınmalarının izahını bir türlü bulamıyorum. 

                                                 
62 David Barsamian, a.g.m., s. 276. 

63 Edward W. Said, “Dünyalar Arasında”, Sürgün Üzerine Düşünceler, s. 517. 

64 Edward W. Said, “Dünyalar Arasında”, a.g.e., s. 514-515. 

65 David Barsamian, a.g.m., s. 284; Edward Said, Kültür ve Direniş, s. 26-27. 
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Mısır’daki (daha çok da Lübnan’daki) yaşantıları onlara yeni bir ufuk açmış 

olsa da, doğdukları ve büyüdükleri yerdi Filistin.”66 

Olayların cereyan ettiği dönemde henüz çocukken Filistin’den açık bir 

şekilde nadiren bahsedilmesine rağmen, yine de babasının zaman zaman 

yaptığı yorumlarından bir toplumun felaketlerle dolu çöküşünü, bir ülkenin 

yitip gidişini anlamaya yettiğini şu çarpıcı sözlerle ifade eder; 

“Hepimiz, asla geri dönemeyeceğimizi düşündüğümüz Filistin’den 

umudu kesmiş, adını neredeyse hiç anmaz olduğumuz bu yeri sessizce, içimiz 

yanarak özlemekle yetiniyorduk. ..Annem insanların başına gelenler hakkında 

tek kelime etmiyordu. Babama ise sormuyordum; kökünden ters giden bir 

şeyler olduğunu sezinlemekle birlikte kelime dağarcığım böylesi bir soru 

sormama el vermiyordu. Yalnız bir seferinde babam her zamanki ser verip sır 

vermezliğiyle ..Her şeylerini kaybettiler diye bir yorumda bulunarak 

Filistin’deki genel duruma biraz olsun açıklık getirmiş, neden sonra, Biz de 

her şeyimizi kaybettik, diye eklemişti. İşinde, evimizde, Kahire’deki yaşam 

tarzımızda bir değişiklik görmediğimden kafam karışarak neyi kaybettiğimizi 

sormak zorunda hissettim kendimi. Ağzından çıkan tek kelime, ‘Filistin’i’ 

oldu.”67  

Yalnız, Yabancı, Öteki 

Edward Said, hayatı boyunca yoğun bir yalnızlık hissi içindedir. Aynı 

zamanda öğrenimini hep sömürge okullarında tamamladığı için sürekli bir 

ötekileştirilmeye ve dışlanmaya maruz kalmış, kendi kültürü ve diline dair bir 

öğrenim görmek yerine sömürü dili ve tarihine dair dersler okumaya mecbur 

bırakılmıştır.  

“Tüm eğitimim İngiliz merkezliydi; o kadar ki İngiliz ve hatta Hindistan 

tarihi ve coğrafyası hakkında bile (zorunlu derslerdi bunlar), Arap dünyasının 

tarihi ve coğrafyasından çok daha fazla şey biliyordum. Fakat bir yandan bir 

İngiliz okul çocuğu gibi düşünmek ve inanmak üzere yetiştirildiysem de diğer 

yandan da üstleri tarafından bulunduğu konumu, yani İngiliz olmaya 

özenmeyecek şekilde eğitilen bir yabancı, Avrupalı olmayan bir öteki 

olduğumu bilecek şekilde de yetiştirilmiştim. Biz’i Onlar’dan ayıran hat; 

                                                 
66 Edward Said, Yersiz Yurtsuz, s. 164. 

67 Edward Said, a.g.e., s. 162. 
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dilsel, kültürel, ırksal ve etnik bir hattı. Anglikan kilisesi içinde doğmuş, vaftiz 

edilmiş ve cemaate kabul edilmiş olmam da işimi kolaylaştırmadı. …Bana 

aynı zamanda hem saldırgan hem de saldırılan rolünü oynamak düşüyordu. 

Hem bir Pis Arap, hem de Anglikan olmak, sürekli bir iç savaş demekti.”68 

“İngiliz yaşam tarzını ve edebiyatını, krallık rejimini, Parlamento’yu, 

Hindistan’ı ve Afrika’yı, ne Mısır’da ne de başka bir yerde kullanabileceğimiz 

deyimleri, yaşam tarzımızı hiç mi hiç değiştiremeyecek âdetleri öğreniyorduk. 

Victoria Koleji’nde Arap olmak ve Arapça konuşmak suç sayılan eylemler 

olduğundan kendi dilimize, kendi tarihimize, kültürümüze, kendi 

coğrafyamıza yönelik doğru düzgün bir eğitimden geçmiyorduk.”69 

“Bu okulun eski yaşantımla olan bağlarımı geri dönüşü olmayan bir 

biçimde kopardığını, ..tehlikeli ve bize zarar vermeye muktedir bir sömürge 

iktidarıyla aşık atmak zorunda bırakılan ikinci sınıf insanlar olduğumuz 

gerçeğini aslında hepimizin içten içe hissettiğini yüreğimin derinliklerinde 

gayet iyi biliyordum. Mısır’da egemen olan bu dili ve kültürü öğrenmek 

zorunda kalışımız da bu gerçeği değiştirmeyecekti.”70 

“Hepimizin daha okula adım atmadan çoktan yargılanmış olduğu, bu 

yargılama sonucunda yeterince “iyi” bulunmadığımız ya da çok daha kökten 

bir karalamayla İngiliz olmayan, beyefendi hiç olmayan, bir şeyler 

öğrenebileceği düşünülmeyen ikinci sınıf insan malzemesi hükmü yediğimiz 

hissine kapılıyordum sık sık.”71 

Sömürgeci tavırlarla her fırsatta yüzleşmek zorunda kalan küçük 

Edward, üye olduğu bir kulübün önünde “burada ne işin var çocuk?!” diyerek 

durdurulduğunu ve “derhal buradan çık, elini de çabuk tut. Araplar buraya 

giremez, sen de Arapsın!”72 sözleriyle içeri alınmadığını anlatır. Bu olay ona 

yeniden kimliğini sorgulatmış, “o âna kadar kendisini Arap olarak 

düşünmediyse de, o anda o fişlemenin ne anlam ifade ettiğini, elini kolunu 

nasıl bağladığını” tüm netliğiyle görmesini sağlamıştır. Üstelik olayı 

babasıyla paylaştığında ikinci sınıf muamelesi gördüğü bu tutuma rağmen son 

                                                 
68 Edward W. Said, “Dünyalar Arasında”, Sürgün Üzerine Düşünceler, s. 512-513.  

69 Edward Said, Yersiz Yurtsuz, s. 248-249. 

70 Edward Said, a.g.e., s. 249. 

71 Edward Said, a.g.e., s. 271. 

72 Edward Said, a.g.e., s. 72. 
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derece kaderci bir uzlaşım yolunu seçtiklerini, üzerinden elli yıl geçmesine 

rağmen maruz kaldığı bu durumun, kendisini hâlâ o günkü kadar yaraladığını 

ifade etmiştir. 

Yalnızlığına vurgu yaptığı bir başka yerde şöyle der; yabancı, güvensiz 

ve iğreti kimliğimi bir kez daha hatırlatarak “‘Kahire mucizesi Ed Said’ 

diyorlardı bana. ..kendimi yapayalnız ve amaçsız hissediyor, içimi kemiren 

bin bir soruyla boğuşuyordum. Neredeyim ben? Kim olduğumla, Kahire’deki 

bir Amerikan okulunda geçirdiğim üç yıldan sonra ne olup çıktığımla en ufak 

bir ilişkisi olmayan bu Amerikan vahasında ne işim vardı? ...Uyruğum, 

geçmişim, gerçek kökenlerim ve geçmişte yapıp ettiklerim, bunların tümü 

sorunumun temelini oluşturuyordu. Hangi okula gidersem gideyim, hangi 

gruba girersem gireyim, hangi duruma düşersem düşeyim geçmişten gelen ve 

yakamı bırakmayan bu hayaletleri defetmenin bir yolunu bulamıyordum bir 

türlü.”73 

Kahire Victoria Koleji’ne başladığında kapıldığı yoğun yalnızlık ve 

yabancılık hissini ise şöyle tanımlar; “Yalnızca benim yeni ve farklı 

göründüğüm bu yerin teklifsiz yabancılığında elimin ayağımın birbirine 

dolandığını hissediyordum. …Gerçek anlamda bir başımaydım, önceden 

gittiğim bütün okullardan on misli büyük, gözümü korkutacak denli uçsuz 

bucaksız bu yerin kusursuzca işleyen çarklarına kapılıp gitmek üzere olan 

adsız, tuhaf bir çakıl tanesiydim.”74 

Bir türlü uyum sağlamayı başaramadığı Victoria Koleji’nden atıldığı 

andaki hisleriyse şöyledir; “Tecrit edilmiş, fişlenmiş, olduğum yere mıhlanıp 

kalmış, bir zamanlar içinde olduğum bütün çevrelerin dışına atılmış 

bulmuştum kendimi bir anda. Okulda artık istenmiyordum.”75 

Amerika’ya gittiği ilk günlerde yaşadığı kültürel bocalamayı anlatırken; 

“annemle babamın beni okulun kapısında bırakıp hemen Ortadoğu’ya 

döndükleri o gün, herhalde hayatımın en kötü günüydü” der. “...Amerika’nın 

doğma büyüme yerlisi olmayan, istenen aksanla konuşamayan ve beyzbol, 

                                                 
73 Edward Said, a.g.e., s. 187-189. 

74 Edward Said, a.g.e., s. 242. 

75 Edward Said, a.g.e., s. 280. 
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basketbol ve Amerikan futboluyla büyümemiş tek çocuk bendim görünüşe 

bakılırsa.”76 

Beyrut’a gittiğindeyse arkadaşlarının kendi aralarında Lübnan Arapçası 

ile konuşmaya ve şakalaşmaya başlamaları, onda dilin iletişime engel 

olabileceğini gösteren anlardan biri olmuştur.77 Üstelik konuşulanları 

bütünüyle anlamıyor da değildir. Yine de Filistin lehçesine çalan Mısır 

Arapçası konuşan biri olarak onları dinlediğinde bir kez daha yalnızlık 

duygusuna kapılmış ve bunu yalnızca annesiyle paylaşmıştır. 

Mısır’da yine bir Arap ülkesinde de olsa azınlık olarak görülmekten 

duyduğu rahatsızlığı dile getirir ve “kısmen giderek benimsediği Filistinli 

kimliğinin bu aşağılayıcı yaftayı kendine yediremediğini” söyler; “kırklı 

yılların sonlarına gelindiğinde artık yalnızca Şavam değil havagât olarak da 

anılır olmuştuk; doğuştan Mısırlı gibi konuşmama, hatta öyle göründüğümü 

düşünmeme rağmen bir şeyler beni ele verir gibiydi. Arap da olsam onların 

gözünde yalnızca bir yabancı olduğumu içten içe bilmeme rağmen, beni bu 

şekilde dışlayan îmâlara içerliyordum.”78 

Lübnan’da geçirdiği günlerde yaşadığı yabancılık hissini ise, Raifoon’a 

vardığında yepyeni bir ülkeye girmişçesine insanların kendilerini tepeden 

tırnağa süzdüklerini, yüzlerine nasıl tuhaf baktıklarını, nasıl abartılı biçimde 

onlardan kaçındıklarını anlatmasının mümkün olamayacağı ölçüde kendisini 

rahatsız ettiğini79 söyleyerek ifade eder. 

Söz konusu yabancılık hissinden ömrünün hiçbir evresinde 

kurtulamayan Said, Amerika’da geçirdiği uzun yıllara rağmen hâlâ evinden 

uzakta olduğu duygusunun ne denli baskın olduğunu vurgular: “Otuz yedi 

yıllık mâzime rağmen New York’ta kendimi halen iğreti hissediyor olduğum 

gerçeği de, göçümün avantajlarından çok, içimi giderek daha fazla kemiren o 

yolunu yitirmişlik duygusunu pekiştiriyor aslına bakılırsa.”80 

Üniversite’den dereceyle mezun olmasına karşın bu başarısının 

görmezden gelinmesini, dahası mezuniyet töreninde konuşma yapmaya dahi 

                                                 
76 Edward W. Said, “Dünyalar Arasında”, Sürgün Üzerine Düşünceler, s. 513. 

77 Edward Said, Yersiz Yurtsuz, s. 237-238. 

78 Edward Said, a.g.e., s. 261. 

79 Edward Said, a.g.e., s. 226-227. 

80 Edward Said, a.g.e., s. 297. 
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lâyık görülmemesini bir türlü kabullenemediğini şu sözlerle dile getirir; “İki 

yıl süresince yaptığım her şeyde sivrilmiş olmama rağmen bir çeşit ucube, 

herkes tarafından soyutlanmış bir garip oğlan olarak kalmaktan 

kurtulamadığımı düşünür oldum. Hem yüzmede hem de teniste önemli 

müsabakalar kazanmama, dereceler almama, son derece parlak bir öğrenci 

olmama, göz ardı edilemeyecek bir piyanist olup çıkmama karşın okul 

genelinde kabul görmemi sağlayacak o ahlâkî mertebeye -bunu tanımlayacak 

başka bir sözcük gelmiyor aklıma- ulaşmaktan âcizdim görünüşe göre.”81 

“Ben ne bir liderdim, ne iyi bir vatandaştım, ne dindardım, ne de her yönüyle 

takdir edilen biriydim. Ne yaparsam yapayım yabancı olarak kalmaya 

mahkûm olduğumu anladım o anda.” 

Ailesinin ta Kahire’den gelerek büyük bir gururla izlediği, oysa kendisi 

için hayal kırıklığından başka bir şey ifade etmeyen söz konusu mezuniyet 

töreni için “..bu onların günüydü, benim değil!”82 der ve ekler; “Dünyanın 

çalkantılı bir dönüşüm sürecinden geçmekte olan bir ucundan geldiğim 

gerçeğinin beni kişisel olarak iğreti ve yabancı kılan her şeyin simgesi olup 

çıktığını hissetmem de yine bu döneme rastladı. …ırksal kökenimle ilgili bir 

bilinç geliştirmeksizin kendimi renksiz saymıştım; oysa o olay, tam da Arap 

dünyasındaki siyasal gelişmelerin Amerikan hayatında giderek daha büyük bir 

rol oynamaya başladığı bir dönemde kendimi marjinal, yabancı, soyutlanmış 

ve damgalanmış biri olarak görmeye itmişti beni.”83 

“Arap olmayan çocuk, Amerikalı olmayan Amerikalı, İngilizlere 

İngilizce okuyup yazarak meydan okuyan savaşçı, bir yanda itilip kakılan bir 

yanda üzerine titrenen evlat olarak Kahire’de öteden beri hissetmiş olduğum 

iğretiliğin anısı, unutamayacağım ölçüde yakındı henüz”84 derken bir yandan 

da bu durumun “..o edilgen Ed Said olmayı reddedişinin de başlangıcı 

olduğu”nun altını çizer.85 
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82 Edward Said, a.g.e., s. 330. 

83 Edward Said, Yersiz Yurtsuz, s. 330. 
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Amerika’ya ilk gittiğinde kendisini o devasa yalnızlık ve ayrılık 

çemberinden bir nebze olsun kurtaracak, kendini evinde hissettirecek küçük 

bir kırıntının olması umuduyla orada yaşayan yakın bir aile dostu ile iletişime 

geçer. Hevesle Kahireli olduğunu belirterek hemen ortak anadilleri olan 

Arapça ile sözlerine devam eden Said’in aldığı cevap, kendisinde tam bir 

hayal kırıklığı yaratan şu cümle olmuştur: “Burada Arapça konuşmak yok! O 

sayfayı kapattım ben. Burada hepimiz Amerikalıyız.”86 Bu tutum, ona, 

babasının “Amerika’da insanın Araplardan uzak durması gerektiğine”87 ilişkin 

gözleminde ne denli haklı olduğunu da göstermiştir. 

Ne kadar istemese de zamanla herkesin dilinde Ed Said olarak 

Amerikalaştığına, geçmişinin gitgide uzaklaştığına, Amerikan davranış 

kalıplarının içinde yavaşça fakat kaçınılmaz biçimde sürüklendiğine üzülen 

ve tek bir yakın arkadaştan bile yoksun bir halde düşe kalka yoluna devam 

eden Edward Said, aynı zamanda Amerikan tektipleştirmeve, sürüleştirme 

harekâtına direnen bir anlayış geliştirmeye ve bu anlayışa tutunmaya 

çabaladığını, bunda da gün geçtikçe daha başarılı olduğunu88 vurgulamıştır. 

Said, “yetmişlerin ortalarına gelindiğinde, birbirlerine taban tabana zıt 

iki taraf adına, hem Batı hem de Araplar adına konuşmak gibi ilginç ama pek 

özenilecek yanı olmayan bir konumda olduğu”ndan söz eder ve ekler; 

“..bunun nedeni gerçekten farklı olmam, nesnel olarak bir yabancı olmam mı 

yoksa yapı itibariyle yalnız biri olmam mıydı bilemiyorum. ..Kendimi geri 

çekmeme neden olan şey neydi bilmiyorum ama acınacak şekilde yalnız 

olduğum  ya da hiç kimseyle uyuşamadığım zamanlarda bile, bu kendime 

özgü mesafeliliğe sıkıca sarıldım.”89 

Birey, Entelektüel, Özgün  

Edward Said’i diğer pek çok sürgünden ayıran belki de en çarpıcı 

özellik, onun, yaşadığı bütün olumsuzlukları, tehcir edilişleri, 

ötekileştirilmeleri, savruluşları mağduriyet ve acı yığını olarak görmek yerine 

kazanıma dönüştürmeyi başarabilmiş olmasında gizlidir. Elbette bunda onun, 

çok dilli, çok kültürlü, çok yönlü olmasının da payı büyüktür. Her ne kadar bu 

                                                 
86 Edward Said, a.g.e., s. 304. 

87 Edward Said, a.g.e., s. 305. 

88 Edward Said, a.g.e., s. 314. 

89 Edward W. Said, “Dünyalar Arasında”, Sürgün Üzerine Düşünceler, s. 515. 
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çok kültürlü olmasına neden olan etken, yaşadığı sürgün ve ülkeden ülkeye 

savruluşları olsa da ailesinin onun iyi bir eğitim alması ve pek çok alanda 

donanımlı olması için çaba sarf etmesinin de çok yönlü ve entelektüel 

oluşunda büyük ölçüde katkısı bulunmaktadır.  

Kendisi, okumayı çok sevişini, öğrenmeye duyduğu merakı şöyle 

anlatır; “İnsanlara, eşyaya karşı inanılmayacak denli üretken, sonsuz bir 

merak duyuyordum. (Bu nedenle) ..okumanın bana sağladığı keşif 

olanaklarının cazibesine kapılmam uzun sürmedi…”90 

Başka bir yerde “sınırlarını genişletebileceği başlıca iki kaynak olarak 

kitapları ve filmleri”91 gösterirken on sekiz yaşından önce (henüz on buçuk 

yaşındayken) tadını çıkardığı ve ender ruhsal doyum araçlarından biri olarak 

gördüğü hikâye anlatıcılığı hevesinden söz ederken şöyle der; “Bu hikâyeleri 

gerek anlatırken gerekse sonuca bağlarken sahip olduğum dilsel akıcılığın ve 

zihinsel yoğunlaşmanın bana verdiği o benzersiz hazzı koca Kahire’nin başka 

hiçbir köşesinde bulmam mümkün değildi.”92 O sıralar klasik müzikten de 

inanılmaz derecede zevk almaya başladığını; şayet bu hususta özgür 

bırakılmış olsaydı, bunun önü alınamaz boyutlara ulaşabilmiş olacağını itiraf 

eder. Zira altı yaşında başlayan piyano dersleri, iyi bir müzik kulağının oluşu 

ve güçlü hafızası sayesinde müzikte oldukça başarılıdır, hatta operaya da 

büyük bir ilgi duyar.  

Aslında Edward Said’in entelektüel birikiminin oluşmasında ailesinin, 

özellikle de annesinin büyük payı vardır. Annesiyle yaptıkları Shakespeare 

okumaları, onun için en keyifli anlardan biri olmasının yanı sıra edebi 

zevkinin oluşmasında da etkili olmuştur. Annesinin bu yönlendirmelerini şu 

sözlerle anlatır; “Yalnız annem, arada bir beni bu sınırların ötesini keşfetmeye 

yüreklendiren bazı girişimlerde bulunuyordu. ..Aramızda, beni müziğe, 

edebiyata, sanata ve farklı deneyimlere heveslendiren, söze dökülmemiş bir 

anlaşma olduğu da su götürmezdi.”93 

                                                 
90 Edward Said, Yersiz Yurtsuz, s. 57 

91 Edward Said, a.g.e., s. 59. 

92 Edward Said, Yersiz Yurtsuz, s. 61. 

93 Edward Said, a.g.e., s. 222. 
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Annesinin müziğe ve sözcüklere duyduğu tutkuyu aynen paylaştığını94 

ifade eden Said, “Uzun kış ikindilerinde ve akşamlarında, her türlü gerginliği 

ve tartışmayı kafamızdan atarak kendimizi zamanın akışına bırakıyor, içimizi 

kemiren planlar, halledilmesi gereken işler veya son teslim tarihleri gibi 

kaygılar duymaksızın birbirimize kitaplar okuyorduk.”95 “..Birlikte Beethoven 

Beethoven senfonilerini, özellikle de bize en anlamlı gelen Dokuzuncu 

Senfoni’yi dinliyorduk”96 derken, aslında bu paylaşımların, onun için ne denli 

özel anlar olduğunu belirtmekten de geri durmaz. 

“Kahire’de geçirdiğim o son haftalarda annemden gördüğüm sonsuz 

şefkatin anısı içimden ömrüm boyunca silinmediği gibi, Amerika Birleşik 

Devletleri’ndeki ilk yıllarımda da tek teselli kaynağım olacaktı. Onun 

yüreklendirmesi sayesinde, Kahire çevremizdeki kimsenin fikir sahibi 

olmadığı alanlara yöneliyor, beni hem okulun budalaca ahlak derslerinin, hem 

de toplumsal yaşantımızın içi boş telaşının alabildiğine ötesine götüren 

kitaplarla ve müziklerle tanışıyordum.”97 

Lise yıllarında Beyrut’taki komşularının oğullarından biri ile yaptığı 

gerek felsefî sohbetler, gerekse yaşam, sanat ve müzik temalı konuşmaların, 

kendisine entelektüel anlamda katkıda bulunduğunu, özellikle hakkında o 

zamanlar pek bir şey bilmediği ve sonraları hevesle kendini içinde buluverdiği 

felsefeye dair kendisinde yepyeni ufuklar açtığını98 itiraf eden Said, çok 

geçmeden Batı filozofları derlemesini okumaya koyulduğunu söyler. 

Daha sonra bu felsefe okumalarını pekiştirir nitelikte büyük bir keyif 

aldığı Amerika’daki felsefe derslerinden söz eder; “Henüz on yedi yaşında 

olmama rağmen pederin açık fikirliliği ve doğmacılığı reddeden yaklaşımı 

sayesinde Platon ve Aristoteles’ten başlayıp Aydınlanma Çağı’na ve 

Kierkegaard’a uzanan nefis bir klasik felsefe dersi görmüş oldum.”99 

Böylelikle o, Mısır ve Lübnan’daki okumalarıyla tohumlarını ektiği 

entelektüel hayatının filizlerini Amerika’da vermeye başlamıştır. 

                                                 
94 Edward Said, a.g.e., s. 296. 

95 Edward Said, a.g.e., s. 278. 

96 Edward Said, a.g.e., s. 295. 

97 Edward Said, a.g.e., s. 294. 

98 Edward Said, a.g.e., s. 221-222. 

99 Edward Said, a.g.e., s. 326. 
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Bir sürgün olarak geçirdiği yılların yaşattığı o karmaşıklık hissini ve 

kasvet ortamını bertaraf edebileceği yegâne sığınak olarak kitaplara sarılmış 

olan Said, çeşitli tanıdıklardan ödünç alarak başladığı okuma sevdasının 

ürününü on dört-on beş yaşlarına geldiğinde artık farklı kitaplar ve farklı 

düşünceler arasında yaşının çok üzerinde bir yeterlilikle bağlantılar 

kurabilecek ve yorumlar yapabilecek bir seviyeye ulaşmıştır. 

“Kafamda sürekli yeni baştan kurduğum olaylar keyfe keder yüzeysel 

gerçeklikle, birbirlerine bağlı güzel parçalardan -düşünceler, edebiyat ve 

müzik parçaları, tarih, kişisel anılar, gündelik gözlemler- oluşan başka bir 

hayata ilişkin daha derin bir bilinç düzeyi arasında geçiyordu. Bunları 

besleyen de, oluşumuna ailemin, öğretmenlerimin ve akıl hocalarımın katkıda 

bulunduğu “Edward” değil, içimde gizlediğim “Edward”dan bağımsız olarak 

okuyabilen, düşünebilen, hatta yazabilen daha başına buyruk, daha mahrem 

öteki benliğimdi. ‘Karmaşıklık’ derken kendine özgü bir tutarlılığı olan bir 

çeşit genel tefekkürden ve kendi üzerine derinlemesine düşünmekten söz 

ediyorum.”100 

“Yıllar yılı şekilciliğe dayalı bir öğrenim sürecinde, eleştirel yetenekleri 

ya da yaratıcılığı değil de tamamen ezber gücünü ölçmek üzere tasarlanmış 

standart bir müfredatı ve kalıplaşmış bir sınav anlayışını tatmin edecek 

eksiksiz ve doğru cevaplar verebilsin diye bastırılmış, boğulmuş olan bir şey 

uyanmıştı o anda; entelektüel keşfin (ve tabii kendi kendini keşfetmenin) o 

karmaşık süreci o günden itibaren bir daha da kesintiye uğramadı. Asla evim 

diyebileceğim bir yere sahip olmayışım ya da ..hemen her bakımdan yersiz 

yurtsuz olduğum gerçeği, beni toplumsal değilse de entelektüel aidiyetimi 

bulmaya itmişti.”101 

Edward Said, okuduğu kitapların yanı sıra izlediği filmlerin de kendisi 

için ufuk açıcı olduğundan ve bu filmlerin kendisini derinden etkileyerek yeni 

hevesler uyandırdığından söz eder; üstelik bu merakını giderecek bilgilerin 

“çoğunu da annesi ve babasının dini bütün kitaplıklarında bulduğu edebi ve 

tarihsel kaynaklara”102 yönelerek elde ettiğini ifade eder. 

                                                 
100 Edward Said, Yersiz Yurtsuz, s. 223-224. 

101 Edward Said, a.g.e., s. 308. 

102 Edward Said, a.g.e., s. 275. 
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Ayrıca kendisi için çekilmez bir hal alan gündelik koşuşturmadan bir 

kaçış olarak gördüğü, içinde bir pikap, biraz plak, birkaç raf dolusu roman, 

makale ve çeviri metin bulunan okul kütüphanesinin zemin katındaki okuma 

odasında geçirdiği vakitlerin kendisi için ciddi kazanımlar sağladığını 

vurgular.103 

Yaşadığı sıkıntı ve huzursuzlukların olumsuz etkilerini üzerinden 

atacak keyif alabildiği etkinliklere yöneldiğinin, bu etkinliklerinse tümünün 

olmasa bile çoğunun entelektüel boyutta olduğunun104 altını çizer. 

Amerika’da üniversite öğrenim gördüğü yıllar içinse şunları söyler; 

“Princeton’daki ağulu sosyal ortama panzehir olabilecek elimdeki 

avucumdaki tek şey okuma ve yazma tiryakiliğimdi. Branşım edebiyat değil, 

insan ve toplum bilimleriydi; şeref listesine giren öğrenciler için öngörülen bu 

program sayesinde İngiliz Dili’nin yanı sıra müzik, felsefe ve Fransız 

Dili’nden de istediğim kadar ders alabiliyordum. Derslerin tümü, sistemli bir 

biçimde kronolojikti ve okuma deneyimi bakımından da beni had safhada 

heyecanlandıran bilgiler barındırıyordu.”105 “..Müzik, yazın ve felsefe tarihine 

ilişkin okumalarım hem öğrenci hem de öğretmen olarak yapıp ettiğim her 

şeyin temelini oluşturuyordu.  Princeton ders programının son derece geniş 

kapsamı, ne yapmakta olduğumun hiç de farkına varmadan bütün öğrenme 

alanlarını araştırma fırsatı verdi bana.”106 

Amerika yıllarında okul kulüplerindeki ortamlardan pek de 

hoşlanmayan Edward Said,  gitgide daha da yalnızlaşmış, fakat bu yalnızlığın 

içinde entelektüel anlamda verimli günler geçirmiştir. Bir yandan öğrenimine 

devam etmek ve akademisyen olmak isterken öte yandan yıllarca devam eden 

piyano derslerinin neticesiz kalmasına rağmen müziğe olan ilgisi daha da 

artarak müzikten başka bir şeyle uğraşmamayı düşünecek boyutlara 

ulaşmıştır.107 

                                                 
103 Edward Said, a.g.e., s. 308-309. 

104 Edward Said, a.g.e., s. 325. 

105 Edward Said, a.g.e., s. 364. 

106 Edward Said, a.g.e., s. 365. 

107 Edward Said, a.g.e., s. 366-367. 
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Said’in doymak bilmeyen okuma merakı, Harvard’da edebiyat üzerine 

yüksek lisans yaptığı yıllarda da hiç kesintiye uğramadan devam etmiş; 

saatlerce, günlerce, haftalarca doymak bilmezcesine kitap okuduğunu ve bu 

okumaların Princeton’daki öğrenim sürecinin entelektüel bir devamı niteliği 

taşıdığını ifade etmiştir.108 

Said’in bunca entelektüel birikimine rağmen kendisini “entelektüel 

anlamda ne denli çiğ olduğumun fazlasıyla farkındaydım” diyerek hâlâ 

yetersiz hissetmesi de, aslında onun gerçek mânâda bir entelektüel olduğunun 

kanıtı gibidir. 

Entelektüeli, sürgün, marjinal ve yabancı olarak tanımlayan Edward 

Said, bir tanıklık makamı olarak gördüğü entelektüel olmanın kriter ve 

kıstaslarını, bizzat kendi deneyimleri ile gerçekleştirmiş Batı’daki sürgün 

entelektüeldir. Kuşkusuz bu, tahammül edilmesi son derece güç bir yaşam 

serüvenidir.109 

Ona göre “entelektüel bir hayat, temelinde bilgi ve özgürlükle ilgili bir 

hayattır.”110 Bu nedenle entelektüel, düzene baş eğmeyen ve gerçeği 

haykırmaktan geri durmayan korkusuz bir tavır sergiler. Ne var ki bu duruş, 

onun yalnız kalmasına sebep olur. “İnsan yalnız kalır, doğru; ama her zaman 

sürüye uyup mevcut duruma hoşgörü göstermekten iyidir yalnızlık”.111 

Sonuç 

1935 yılında Kudüs’te dünyaya gelen Edward Wadie Said, Filistin asıllı 

Amerikan vatandaşı Hristiyan iş adamı bir babanın, anne tarafı Lübnanlı fakat 

kendisi Nâsıra doğumlu yine Filistinli Hristiyan bir annenin dört kızından 

önceki ilk ve tek erkek çocuğudur. Çocukluğu Kahire-Kudüs arasında gidip 

gelen Said, yaz aylarını ise Lübnan’ın dağ köyünde geçirmiştir. 

1948 Arap-İsrail savaşı patlak verdiğinde kendisini, henüz on iki 

yaşında bir çocuk olarak pek de farkında olmadığı bir sürecin içinde bulur. 

Söz konusu sürecin ilk basamağını, ailesinin sığınmacı olarak yerleştiği 

                                                 
108 Edward Said, Yersiz Yurtsuz, s. 381. 

109Bayram Ali Çetinkaya, “Batıdaki ‘Sürgün’ Doğulu/Yabancı Edward Said’in Gözüyle 

Oryantalizm -‘Öteki’nin Tanımlanması-”, Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, Sa. 1, Nisan 

2009, s. 14. 
110 Edward W. Said, Entelektüel: Sürgün, Marjinal, Yabancı, s. 69-70. 

111 Edward W. Said, a.g.e., s. 17. 
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Mısır’da geçirdiği yıllar oluşturur. Kahire’de üst sınıf Araplara ve 

Levantenlere eğitim vermek amacıyla kurulan İngiliz sömürge okulu Victoria 

Koleji’nde öğrenim görür. Öğrencilerin tamamı Arap olmasına rağmen 

Arapça konuşmanın yasak olduğu okulda sömürgeci tutumla ilk kez yüzleşen 

Said, oldukça zeki bir öğrenci olmasına karşın hayatı boyunca bir türlü uyum 

sağlamayı başaramadığı okul hayatında hep vasat bir öğrenci olmuş; kendini 

daima yabancı ve öteki hissetmiş, nihayetinde okuldan atılmıştır. 

Söz konusu yabancılık hissi, artık belirgin bir şekilde başarılı bir grafik 

çizdiği Amerika’daki öğrenimi boyunca da sürmüştür. Öteki olduğu her 

fırsatta kendisine hissettirilen Said, okulu dereceyle bitirmesine rağmen 

mezuniyet töreninde kendisine konuşma dahi yaptırılmayışını açıklayacak 

herhangi bir ahlâkî öğretinin bulunmadığına işaret eder. 

Kendini hemen her ortamda yersiz-yurtsuz hisseden Edward Said, 1948 

sonrası yaşadıkları ülkeden ülkeye savruluşları, daima sürgün olarak 

tanımlamış, özellikle 1967 Arap –İsrail Savaşı sonrası yalnızca küçüklüğünün 

geçtiği Filistin için mücadele vermiş, bu mücadelesinin bedelini de ağır bir 

şekilde ödemiştir.  

İçinde bulunduğu sürgünlük halinin ve bitmek bilmeyen yalnızlık ve 

yabancılık hissinin hayatı boyunca yakasını bırakmamasına karşın o, 

sürgünlüğün bütün olumsuzluklarını bir kenara bırakarak bulunduğu farklı 

ortam ve kültürleri, maruz kaldığı bütün çalkantıları bir zenginlik ve çeşitlilik 

olarak görmesi sayesinde fırsata dönüştürmeyi başarabilmiş ender 

sürgünlerden biridir. Elbette bunu; iyi okullarda aldığı nitelikli eğitimin, 

edebiyat, müzik ve felsefeye duyduğu kişisel merakın etkisinin yanı sıra 

sürgünlüğü hayıflanılacak bir durum olarak görmek yerine kimi zaman bir haz 

olarak da görmeyi başardığı engin bakış açısına borçludur.  

Bu bakış açısı, onun Filistin kökenli Amerikalı bir İngiliz edebiyatı 

profesörü, edebiyat eleştirmeni, bir aktivist, iyi bir müzisyen, hepsinden 

önemlisi bir entelektüel olmasını, üstelik bütün bunları bir sürgün olarak, belki 

de sürgün olduğu için gerçekleştirmiş olmasını mümkün kılmıştır. 
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TOBA TEK SİNGH” ÖYKÜSÜNDE PAKİSTAN HİNDİSTAN 

BÖLÜNMESİ 

Arzu ÇİFTSÜREN* 

Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin ve toplulukların bir 

ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine 

gitme işine göç denir1. Coğrafi bir yer değiştirme olayı olan göç etkileri ile 

psikoji, sosyoloji, iktisat, siyaset, tarih, edebiyat hatta tıp gibi pek çok alanlarla 

bütüncül değerlendirilmesi gereken bir olgudur. Tarihi sürecin başlarında 

kuraklık, toprakların verimsizliği, sert iklim koşulları gibi nedenlerle göç 

etmeye başlayan birey ve toplulukların göçleri, günümüze gelindiğinde 

insanlar ve toplumlar arasındaki sosyo-kültürel ilişkilerin özellikle de 

savaşların neticesi olarak politik göçler, ekonomik göçler şeklinde kabuk 

değiştirmiş, ekonomik nedenler, savaşlar, etnik nedenler, sınırların değişmesi, 

uluslararası anlaşmalarla sağlanan nüfus değişimi gibi etkenler günümüz 

insan ve toplumlarının göç etmesine sebebiyet veren başlıca unsurlar 

olmuştur. 

Ümit Burnu'nun keşfi ile başlayan coğrafi keşifler sonucu Hristiyan 

Batı Müslüman Doğu karşısında güç kazanmış böylece Avrupada yerleşik 

olan ekonomik düzen tamamen değişmiştir. Daha önce Hindistan'ın, hatta 

genel olarak Arabistan'dan Çin'e kadar olan ülkelerin ticareti Müslümanların 

tekelinde bulunurken Ümit Burnunun keşfiyle bu üstünlük Portekizlilere 

geçmiş böylece Portekizliler Hindistan ile Kızıldeniz arasındaki ticareti 

engelleyerek Doğu ülkeleriyle Avrupa arasındaki ticareti kendi lehlerine 

çevirmişlerdir. Batı dünyasının Doğu dünyasına sızması da bu süreçten sonra 

başlamıştır. Portekiz ve Felemenklerin ardından 1570 yılında Güney Asya 

coğrafyasına gelen İngilizler misyonerlik faaliyetleri ile bölgeye yayılmışlar, 

sözde ticaret amaçlı kurdukları "Doğu Hindistan Şirketi" sayesinde Hindistan 

Bölgesinin siyasi ve iktisadi üstünlüğünü ele geçirmişler, 1858 yılında da 

bölgeyi tamamen ele geçirerek kendi yönetimlerini kurmuşlardır.  İlerleyen 

süreçte böl, parçala, yönet politikalarının sonucu olarak, bölgeye nifak 

tohumlarını atmışlar bunun sonucu olarak ise 1947 yılına gelindiğinde 

                                                 
* Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 

Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (arzu.suren@gmail.com). 
1 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5a10d28

80e5919.82350180 
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Hindistan Doğu Hindistan (Bangladeş ve Pakistan) ve Batı Hindistan olmak 

üzere ikiye bölünmüş, Hindistan'daki Müslüman nüfusun göç edeceği yeni bir 

ülke, Pakistan, kurulmuş, böylece Pakistan tarafında yaşayan gayrimüslimler 

Hindistan'a, Hindistan tarafında yaşayan Müslümanlar ise Pakistan'a göç 

etmek durumunda bırakılmıştır. Aynı etnik ve kültürel aileden gelen insanlar 

artık Hindistanlı ya da Pakistanlı oluvermiştir.  Ancak şunu da belirtmek 

gerekir ki Pakistan dini motiflerle kurulmuş olsa da Hindistan tarafında 

yaşayan bütün Müslmanların buraya göç etmesi mümkün olmamış, kırk 

milyon Müslüman sınırın diğer tarafında Hindistan'da kalarak Müslüman 

merkezli yönetime sahip olmayan bir ülkede en büyük azınlık haline gelmiştir. 

Göç sürecinde tahminen on dört buçuk milyon insanın zorunlu göçü ve 

iki milyon masum insanın katledilişinin psikolojik, sosyal, kültürel, ekonomik 

ve siyasi etkileri bugüne değin devam etmekte olup bu göç süreci Alt-kıta 

insanının ruhunda derin yaralar açmıştır. Tarihin en büyük kitlesel 

göçlerinden birine tanıklık etmiş Alt-kıtada özellikle bu göç dalgasını bizzat 

yaşamış olan ve hala hayatta olan birinci kuşak halen doğduğu topraklara 

gidebilme arzusuna sahiptir. Ama maalesef yine tarihin ve siyasetin bir 

oyunudur ki aynı etnik soydan gelen bu iki ülke artık birbirinin azılı düşmanı 

haline gelmiştir ve bugün Hindistan ya da Pakisan'dan bir diğerine gidecek 

Hindistanlı ve Pakistanlılar için hükümetler tarafından ülke bazlı değil, şehir 

bazlı vize verilmektedir. Yani bugün Hindistan tarafında doğmuş ve 1947 

sonrası Pakistan'a göçmüş biri doğduğu toprakları ziyaret etmek istediğinde 

ancak gideceği şehirler bazında vize alabilmektedir, vize dışında başka bir 

şehre asla gidememektedir. Dolayısıyla ne başlangıç ne de son olan bir dönüm 

noktası olarak bölünme sömürgecilik sonrası Alt-kıta topraklumlarının ve 

devletlerinin geçmiş, bugün ve hatta gelecek tahayyüllerini etkilemeye devam 

etmektedir.  

Hindistan ve Pakistan'da karşılıklı yaşanan bu göç süreci ve bu süreçte 

yaşananlar Urdu Dilinin en büyük ve en güçlü yazarı Saadet Hasan Mantu'nun 

öykülerinde tüm yalınlığıyla tarafsızca işlenmektedir.  Mantu, 11 Mayıs 1912 

tarihinde bugünkü Hindistan'ın Pencap eyaletine bağlı bir şehir olan 

Ludhiyana'da Keşmirli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş, yazarlık 

serüvenine Batılı yazarların klasikleşmiş eserlerini Urducaya tercüme ederek 

başlamıştır. Birçoğu sosyal konulara değinen, yaşanmışlıklardan kesitler 

sunan yüzlerce öykü yazmış, öykü yazarlığının yanı sıra Bombay Film 

Enstitüsünde senaristlik ve Delhi Radyosunda skeç yazarlığı yapmıştır.     
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1947 yılında Pakistan'ın kurulmasının ardından 1948 yılında 

Bombay'dan Lahor'a göç etmiş,  1955 yılın yani vefatına kadar da burada 

yaşamaya devam etmiştir. Yaşadığı bu göç süreci eselerine yansımış ve edebi 

alanda altın çağını da bu dönemde yaşamıştır. Eserlerinde gördüklerinden, 

duyduklarından, yaşadıklarından izler olup, bunları hayranlık uyandıracak bir 

üslup ve tarafsız bir yaklaşımla ele alması, çoğunlukla öykülerinin sonunu 

açık bırakıp yorumu okuyucuya bırakması ve müstehcen konuları da işlemesi 

öykülerinin temel özelliğidir. Özellikle göç sürecinde yaşanan gerçekleri 

öylesi ustalıkla ve tarafsızca ele almaktadır ki okuyucu adeta sarsmaktadır. 

Nitekim bir kitabının önsözünde söylediği şu ibretlik sözleri ünlü Urdu Dili 

Edebiyat tarihçisi Prof. Dr. Enver Ahmed Urdu diliyle eser veren yüz elli iki 

yazarın tezkiresini içeren çalışmasına şöyle aktarmaktadır: "Siz bu öykülere 

tahammül edemiyorsanız demek ki yaşadığımız bu zaman tahammül 

edilemezdir. Hikâyelerimdeki tüm çirkinlikle yaşadığımız bu döneme aittir. 

Hâlihazırda zaten çıplakken toplumun, medeniyetin ve kültürün çamaşırını 

ben neden çıkarayım! İnsanlar bana "kara kalem" diyorlar. Ben kara tahtaya 

siyah tebeşirle değil, beyaz tebeşirle yazıyorum ki kara tahtanın karalığı daha 

da belirgin olsun."2   

Nitekim tüm çıplaklığıyla ve gerçekliğiyle yansıttığı ve kendi ifadesiyle 

“siyah tahtaya beyaz tebeşirle yazarak” öykülerine taşıdığı meselelerden biri 

de göç esnasında kaçırılan, ırzına geçirilen kadınlar ve onların 

rehabilitasyonudur. Tufts Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olarak 

çalışan ve aynı zamanda Saadet Hasan Mantu'nun yeğeni olan Ayesha Jalal 

tarafından Mantu'nun öykü, oyun, makale ve mektuplarından yararlanılıarak 

hazırlanan "Bölünme'nin Acısı" adlı eserde Mantu’nun kaçırılan kadınlarla 

ilgili yazdıkları şu sözlerle aktarılmaktadır: 

 ""Aklıma kurtarılmış bir kadın geldiğinde yalnızca şişmiş karınlarını 

düşünürüm-o karınlara ne olduğunu..." diye kafa yoruyordu. Onların 

acılarının çocukları "Pakistan'a mı yoksa Hindistan'a mı aitti?" Ve bu 

kadınların dokuz aylık yüklerinin bedelini kim ödeyecekti, Pakistan mı yoksa 

Hindistan mı? "3   

                                                 
2 Enver Ahmed, "Urdu Afsanah (Eyk Sadi ka Kıssa-152 Afsana Nigarun ka Tazkira)", 

Muktadara Kavm-i Zaban, Islamabad 2007, s. 366. 
3 Ayesha Jalal, Bölünmenin Acısı (Hindistan-Pakistan Ayrılığı Ekseninde Saadat Hasan 

Manto'nun Hayatı ve Eserleri), çev. Burak Demiryakan, Zoom Kitap, İstanbul 2017, s. 148. 
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“Uzun süre beklenen özgürlüğün şafağında yaşanan kargaşa ve kafa 

karışıklığı onu sersemletiyordu. "Neden bugünlerde insanlar bu denli kana 

susadılar?"diye soruyordu. "İnsanlığımızın ellerini yıkamalı mıyız?" "Vicdan 

denen şeye inancımızı da kaybettik." Bu ağır soruların nasıl cevaplanacağıyla 

ilgili hiçbir fikri yoktu. Bölünme zamanında yaşananlar insanlığın yüz 

karasıydı. Bölünmenin affedilmez dehşetlerinin- karşı topluluklardan 

kadınların çıplak halde teşhir edilmesi; yüzbinlerce insanın öldürülmesi; on 

binlerce kadına tecavüz edilmesi, yaralanması ve kaçırılması-insanın 

canavarca içgüdülerini yola getirmesi gerekirdi. Yine de bölünmenin 

psikolojik kâbusunu geride bırakmak için isteksizlik hâkimdi. Bir insanın 

hemcinsi tarafından öldürülmediği bir gün geçmiyordu. Ölenlerin sayısı belli 

değildi. “Neden bu insanlar böylesine kana susamışlar" ve "Neden kalpleri ve 

ruhları cinayet ve şiddet tarafından böylesine ele geçirilmiş”ti?”4 

Saadet Hasan Mantu'nun bölünmeyi ve ardından yaşanan göçü 

psikolojik ve sosyal yönleriyle ele aldığı en etkileyici ve uluslarası arenada en 

bilinen öyküsü Toba Tek Singh'tir. 1954 yılında yayımladığı öyküde, 

bölünmeden bir kaç yıl sonra mahkûmlar gibi akıl hastalarının da 

mübadelesine karar verilince akıl hastalarının bölünmeyi algılayış 

şekilllerinin iğneliyici bir üslupla anlatılmakta bölünmenin oluşturduğu 

kimlik sorunu çarpıcı bir şekilde ele alınmaktadır.  

Öyküye göre, aileleri Hindistan'da olan Müslüman akıl hastaları 

bulundukları yerde yaşamaya devam edecek, diğerleri ise sınırdışı edilecekti.  

Diğer tarafta Hindistan'da neler olduğunu bilinmez ama sınırın Pakistan 

tarafında mübadele hareketi duyulunca hararetli konuşmalar yapılmaya 

başlanmış,  akıl hastaları Pakistan'ın ne olduğuna dair görüşler ileri sürmüştür.  

On iki yıldır Zemindar gazetesi okuyan Müslüman akıl hastasına arkadaşı, 

Pakistan'ın ne olduğunu sorunca, “Hindistan'da boğaz kesen ustura üretilen bir 

yer.”cevabını almıştır.5 

Sih bir akıl hastası başka bir Sih akıl hastası arkadaşına, “Kumandan 

biz Hindistan'a neden gönderiliyoruz, biz oranın dilini bilmiyoruz ki?” diye 

                                                 
4 Ayesha Jalal, a.g.e., s. 147. 

5 Saadat Hasan Manto, Toba Tek Singh, çev. Arzu Çiftsüren, Zoom Kitabevi, İstanbul 2017, 

s. 14. 
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sorunca diğeri gülerek, “Ben Hindostarların dilini biliyorum. Onlar şeytan gibi 

ortada kasıla kasıla dolaşırlar.” cevabını vermiştir.6 

Toba Tek Singh'in ilerleyen satırlarında aslında akıl hastası olmayıp, 

mahkûmiyetten ve idam cezasından kurtulmak için akıl hastası kisvesi 

giydirilmiş kişilerin bölünmeyi algılayış şekli şu sözlerle anlatılmaktadır: 

“Hastanede yatanların tümü aslında akıl hastası değildi. Aralarında, 

aileleri tarafından yetkililere rüşvet verilerek akıl hastanesine gönderilmek 

suretiyle idam sehpasından kurtarılan katiller de vardı. Bunlar Hindistan’ın 

neden bölündüğünü ve Pakistan’ın ne olduğunu biraz biraz anlıyorlardı. Ama 

gerçekte ne olduğundan onlar da habersizdi. Gazetelerden bir şey 

anlaşılmıyordu ve hasta bakıcılar da cahil insanlardı. Onların aralarındaki 

konuşmalardan da pek birşey çıkarılmıyordu. Ancak kendisine "Kaid-i Azam" 

denilen Muhammed Ali Cinnah isimli bir kişinin Müslümanlar için adı 

Pakistan olan ayrı bir ülke kurduğunu anlayabilmişlerdi. Gelgelelim, hangi 

mevkidedir, nerededir, bununla alâkalı hiçbir fikirleri yoktu. Bu yüzden de 

aklını tamamen yitirmemiş olanlar Hindistan’da mı yoksa Pakistan da mı 

oldukları konusunda ikilem yaşıyordu. Eğer şimdi Hindistan’da iseler o halde 

Pakistan neresiydi?  Pakistan’da iseler daha birkaç gün evvel Pakistan'da 

yaşarken nasıl olur da şimdi birdenbire Hindistan’da yaşar olmuşlardı.”7 

Akıl hastaları Pakistan ve Hindistan'ın ne olduğunu bir türlü 

algılayamıyorlardı. Nitekim akıl hastalarından biri bir ağaca tırmanarak, 

tepkisini şu sözlerle dile getirmişti: 

“Ben ne Pakistan'da yaşamak istiyorum ne Hindistan'da... İşte tam bu 

ağacın üstünde yaşamak istiyorum.”demişti. “Binbir güçlükle ikna edilip 

aşağı indiğinde Hindu ve Sih arkadaşlarına sarılıp ağlamaya başladı. Onların 

kendisini bırakıp Hindistan’a gideceği düşüncesiyle yüreği burkulmuştu.”8 

Öyküde adı geçen diğer bir kahraman, Lahorlu genç bir Hindu 

avukattır. Sevdiği kız yüzünden delirmiş ve Amritsar’ın Hindistan'a 

bağlandığını duyunca adeta yıkılmıştır. Zira Amritsarlı Hindu bir kıza âşık 

olmuştur ve bu delilik halinde bile, onu unutamamaktadır. Hindistan'ın ikiye 

bölünmesiyle ise artık kendisi Pakistanlı ve sevdiği kız ise Hindistanlı 

                                                 
6 Saadat Hasan Manto, a.g.e, s. 14. 

7 A.e, s. 15. 

8 A.e., s. 15. 
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oluvermiştir. Arkadaşları ona kalbini karartmamasını, Hindu olduğu için 

nasılsa kendisinin de Hindistan'a gönderileceğini salık verseler de bu sefer de 

orada mesleğini icra edemeyeceğini düşünerek itiraz etmektedir.9  

Öykünün ana kahramanı yine Sih bir akıl hastası olan Beşen Singh'tir. 

On beş yıldır akıl hastanesinde yatmakta olan Beşen Singh bu süre zarfında 

ne gece ne de gündüz hiç yatmamış uyumamıştır. Dilinden mütemadiyen 

İngilizce, Urduca ve Pencab dili karışımı anlamsız bir cümle dökülmektedir.  

Mantu, öykünün ana kahramanı Beşen Singh'i şu sözlerle tarif 

etmektedir: 

“Çok az yıkandığı için saçı sakalı birbirine karışmış, ürkütücü bir 

görüntüsü olmuştu. Ama zararsız bir adamdı. Hatta on beş yıldır burada 

olmasına rağmen hiç kimseyle tartışmamıştı bile. Hastanede uzun zamandır 

görev yapan çalışanlar onun Toba Tek Sing'de arazilere sahip varlıklı biri 

olduğunu ancak birdenbire aklını yitirdiğini biliyordu. Yakınları onu kalın 

zincirlere bağlayıp hastaneye getirmişti. Bu kişiler ayda bir kez ziyarete 

geliyor, durumunu öğrenip gidiyorlardı. Bu böylece bir süre devam etmişti. 

Sonra Pakistan ve Hindistan ile ilgili karışıklık ortaya çıkınca onlar da 

gelmeyi kesmişti.”10 

Beşen Singh Toba Tek Singh bölgesindendir ve bölünme haberini 

aldıktan sonra çevresindekilere Toba Tek Singh'in nerede olduğunu sormaya 

başlamıştır. Ancak kimse Toba Tek Singh'in Hindistan’da mı yoksa 

Pakistan’da mı olduğunu bilmemektedir. Cevap vermeye çalışanlar da net bir 

cevaba ulaşamayıp, kendileri de aynı çıkmazın içine düşmektedir: 

“Siyalkot daha düne kadar Hindistan'daydı şimdi Pakistan'da 

olduğunu duyduk. Ne malûm bugün Pakistan'da olan Lahor yarın Hindistan'a 

geçmeyecek. Belki de Hindistan alt-kıtasının bütünü Pakistan olacak ya da 

kim elini vicdanına koyup da Hindistan ve Pakistan'ın her ikisi de bir gün 

haritadan silinmeyecek diyebilir ki?”11 

Beşen Singh’i hastanedeki herkes Toba Tek Singh olarak 

çağırmaktadır. Ama mübadele anına kadar Beşen Singh memleketi Toba Tek 

Singh’in nerede olduğunu öğrenememiştir. Mübadele günü gelince 

                                                 
9 A.e., s. 16. 

10 A.e., s. 17. 

11 A.e., s. 17. 
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Lahor’daki akıl hastanesindeki Sih ve Hindular kamyonlara konmuş, çok 

soğuk bir kış günü sınırın diğer tarafına götürülmek üzere polis eşliğinde yola 

koyulmuşlardır. Wagah sınırında prosedür işlemleri bittikten sonra 

yetkililerce gece boyu devam edecek mübadele süreci başlamıştır.  

Saadet Hasan Mantu, öyküde mübadele sırasında yaşananları şu şekilde 

anlatmaktadır: 

“Hastaları kamyonlardan indirip karşı taraftaki yetkililere teslim 

etmek hayli zor bir işti. Bazıları kamyondan inmeye bile razı olmuyorlardı. 

İnmeye ikna olanları da zapt etmek çok zordu. Oraya buraya kaçışıp 

duruyorlardı. Çıplak olanlara kıyafet giydiriliyor, ancak kıyafetlerini yırtıp 

üzerlerinden çıkarıyorlardı. Kimisi küfrediyor, kimisi şarkı söylüyor, kimisi 

birbirleriyle kavga ediyor, kimisi de ağlayıp, zırlıyorlardı. Çok fazla gürültü 

patırtı vardı. Bayan akıl hastalarının yaygarası da başka bir türlüydü. Üstelik 

hava da o kadar soğuktu ki soğuktan insanın dişleri zangırdıyordu. 

Yerlerinden koparılıp nereye gönderileceklerini anlayamayan akıl 

hastalarının çoğu mübadeleye direnç gösteriyordu. Düşünüp anlama yetisi 

olanlardan bazıları ise "Pakistan çok yaşa!" ya da "Pakistan’a ölüm!" 

sloganları atıyorlardı. Bu sloganlar karşısında öfkelenen Sihler ve 

Müslümanlar öfkelenerek iki üç kez kavganın eşiğinden dönmüşlerdi.”12 

Mübadele sırası Beşen Singh’e gelince Beşen Singh bu kez mübadele 

işlemlerini yapan yetkili memura Toba Tek Singh’in nerede olduğunu sormuş 

ve Pakistan’da cevabını alınca da gerisin geriye mübadele için bekleyen 

arkadaşlarının arasına katılmıştır.  

Sınırın diğer tarafına geçmesi hususunda yetkilileri tüm ikna çabaları 

sonuçsuz kalmış Beşen Singh olduğu yerden hareket etmemiş, gece boyunca 

da aynı noktada dikilip durmuştur. Öyküde Beşen Singh’le ilgili şu cümleler 

son derece dokunaklıdır: 

“Güneş doğmadan önce, sessiz sakin durmakta olan Beşen Singh'ten 

göğü delercesine bir çığlık duyuldu. Çevredeki yetkililer koşarak yanına 

geldiğinde on beş yıldır gece gündüz yatmadan ayakta duran adamın yerde 

yüzükoyun yattığını gördüler. O taraftaki dikenli telin ardı Hindistan’dı, bu 

                                                 
12 A.e., s. 20. 
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taraftaki dikenli telin ardı Pakistan… İkisinin ortasında, herhangi bir adı 

olmayan bu yer ise Toba Tek Singh'ti…”13 

 Sonuç olarak Mantu bu öyküsünde bölünmeye ve akabinde yaşanan 

göçe itirazını dile getirmektedir. Göç sonrası yaşanan kimlik sorununu 

etkileyici bir üslupla ele almaktadır.  Öyküde geçen şu cümlelerle adeta 

bölünmenin ve göçün anlamsızlığını haykırmaktadır: “Eğer şimdi 

Hindistan’da iseler o halde Pakistan neresiydi?  Pakistan’da iseler daha birkaç 

gün evvel Pakistan'da yaşarken nasıl olur da şimdi birdenbire Hindistan’da 

yaşar olmuşlardı.” 
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İRAN’DA AFGAN ASILLI GÖÇMEN BİR ŞAİR: MUHAMMED 

KÂZIM KÂZIMİ VE “BÂZGEŞT (GERİ DÖNÜŞ)” ADLI ŞİİRİ 

ÜZERİNE BİR İNCELEME 

İleyha Tuğçe DURMAZ* 

Afgan Göç Şiirine Genel Bir Bakış 

Türkçe ve Farsça’da, göç (kûç) kelimesinin yerine Arapça kökenli 

muhaceret kelimesi de sıkça kullanılmaktadır. Muhaceret kelimesi sözlükte 

“yaşamakta olduğu ülkeden yabancı bir ülkeye uzun ya da kısa süreli 

yerleşmek için gitme” olarak tanımlanmıştır.1 Göç olgusu aslında eski bir 

kavram olarak karşımıza çıkmakta olup, sözlü edebiyat ürünlerinde de yer 

almıştır. Mesela Uygurlar ulusal birliklerini koruyan tılsımın bozulması ile 

yurtlarını bırakarak batıya doğru göç etmişlerdir. Uygurların bu göçü Göç 

Destanı’nda anlatılmıştır. Zamanla göç olgusu şiirlerde ve romanlarda da tema 

olarak yer almaya başlamıştır. Böylece Göç edebiyatı bağımsız bir tür olarak 

kendisini göstermeye başlamıştır. 19.yy’da Japon ipeğinin piyasaya girmesi 

ile Suriye için önemli bir gelir kaynağı olan ipek ticaretinin zayıflaması, zirai 

afetler, enerji kaynaklarının yetersizliği, feodal yapı ve ekilebilir arazinin 

azlığı sebebiyle Ortadoğu’da ekonomik ve siyasi sıkıntılar ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Böylelikle Ortadoğu’da başlayan ilk göç hareketleri ile Lübnan, 

Suriye ve Filistin gibi Arap ülkelerinden birçok kişi Kuzey ve Güney 

Amerika’ya doğru göç etmeye başlamışlardır.2 Kuzey ve Güney Amerika’ya 

giden Araplar gazete ve dergiler çıkararak edebiyat kulüpleri kurmuşlardır. Bu 

sayede çok sayıda edip ve şair yetişmiştir. Kuzey ve Güney Amerika’da 

yaşanan bu hareketlilik edebiyata yeni boyut kazandırmış ve “Mehcer 

Edebiyatı’nın (Edebü’l Mehcer)” doğmasını sağlamıştır. 

Gerek nesir gerekse şiir açısından bakıldığında Afgan Göç edebiyatının 

ortaya çıkışı Sovyetlerin Afganistan’ı işgal ettiği 1979 yılına dayanmaktadır. 

Sovyetlerin Afganistan’ı işgali ile milyonlarca insan Pakistan ve İran başta 

olmak üzere çeşitli ülkelere göç etmek zorunda kalmışlardır. Afganistan’da 

                                                 
* İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, 

Fars Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu (tgc_cr89@hotmail.com). 
1TDK, “Muhaceret”, 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.59d 

ec95a25a722.48842909 (12 Ekim 2017). 
2 Hüseyin Yazıcı, ”Mehcer Edebiyatı”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, 364. 
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başlayan göç, Sovyetler’in işgali ile sınırlı kalmamıştır. Mücahitlerin iktidarı, 

Taliban’ın ortaya çıkışı ve akabinde 2001 yılında ABD’nin Afganistan’ı işgali 

ile birlikte büyük göç hareketleri devam etmiştir. Bu minvalde Afganistan’da 

son otuz sekiz yılda dört büyük kitlesel göç hareketlerinin yaşandığını 

söylemek doğru olacaktır. Siyasi istikrarsızlık ve son olarak İŞİD sebebiyle 

Afganistan üzerinden yetmişten fazla ülkeye sürekli göçler devam etmektedir. 

Bugün İran ve Pakistan’da kayıtlı iki buçuk milyondan fazla Afgan göçmen 

yaşamaktadır.3 İllegal kalanlarla birlikte bu rakamın çok daha fazla olduğu 

tahmin edilmektedir. 

Afgan göçmenler gittikleri ülkelerde şiirler yazarak duygularını ifade 

etmişlerdir. Böylelikle Afgan Göç şiiri doğmuştur. Afgan göçmenlerin İran ve 

Pakistan’da yoğun olarak yaşamaları bu ülkelerde daha fazla göçmen şairin 

yetişmesine zemin hazırlamıştır. Bu noktada İran’ın Afgan göç şiiri ve şairleri 

açısından ayrı bir önemi bulunmaktadır. İran ile Afganistan’da din ve 

kültürden ziyade dilin ortak olması şairlerin kendilerini daha rahat ifade 

edebilmelerini sağlamıştır. İran’ın Afgan göçmenlere uyguladığı açık kapı 

politikası (open door policy) ve beraberinde gelen ensar-muhacir yaklaşımı ile 

İran’a çok sayıda Afgan gelmiştir. İran’da gelişen Afgan göç şiirinin ilk 

dönemlerinde yani 80’li yıllarda şikâyet, gurbet acısı ve yalnızlık hissinin en 

fazla kullanılan temalar olduğu görülmektedir.4 Bununla birlikte vatan için 

duyulan özlem, savaş tasvirleri, ölüm çokça kullanılan temalardır. Şunu da 

belirtmek gerekir ki Afganistan’da yaşanan siyasi sorunlar “Şi’r-i 

Mukâvemet-i (Paydârî-i) Afgânistân (Afganistan Direniş Şiiri)” olarak 

adlandırılan ve içerisinde aynı zamanda Afgan Göç şiiri şairlerinin de 

bulunduğu bir şiir türünün gelişmesine ortam hazırlamıştır. Gerek 

Afganistan’da gerekse Afganistan dışında bu şiirin temsilcileri ülkelerinde 

yaşanan siyasi meselelere şiirler vasıtasıyla değinmişlerdir. Afgan direniş şiiri 

üç dönemden oluşmaktadır: İlk dönem Sovyetlerin işgali ve Mücahid’in 

zaferi, ikinci dönem iç savaş ve Taliban’ın ortaya çıkışı, üçüncü dönem 

Taliban’dan günümüze kadar olanı dönemi kapsamaktadır. Bu şiir türünde 

                                                 
3 UNHCR, Statistical Yearbook 2015, Geneva, 2017, s. 29. 

4 Saîd Rıza Amelî ve Yûsuf Ahmedî, “Şi’r-i Muhâceret: Güftmân-ı Beyn-i Ferhengî-i Îrân 

ve Afgânistân”, Faslnâme-i Câmi’a, Ferheng, Resâne, Sa. 11, 1393, s. 19. 
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Mücahitler övülmüş ve halk cihada teşvik edilmiştir.5 Afgan direniş şiirinin 

temalarına yer veren en önemli şairlerden birisi Pakistan’a göç etmiş olan 

Halilullah Halili’dir. İran’da ise Seyyid Fazlullah Kutsi, Seyyid Ebu Talip 

Muzafferi, Muhammed Şerif Saidi, Muhammed Âsaf Rahmani’nin şiirlerinde 

direniş temalarına rastlanılmaktadır. Bu şairler gerek eski gerekse yeni 

kalıplarla şiirler yazmışlardır.6 Direniş şiirinde en fazla kullanılan temalar 

savaş, barış ve direniş temalarıdır.7 

90’lı yıllara gelindiğinde İran’da Afgan göçmenlerle alakalı bazı 

sorunlar yaşanmaya başlamıştır. Afgan göçmenlerin meydana getirdiği 

ekonomik ve sosyal sorunlar İran devletini de zorlamaya başlamıştır. Dolayısı 

ile İran, ilerleyen zamanlarda, Birleşmiş Milletlerin de desteği ile gönüllü geri 

dönüş programını uygulamaya koymuştur. Bu program çerçevesinde çok 

sayıda Afgan mülteci Afganistan’a geri dönmüştür. Bu husus göç şiirinin 

çehresine de yansımıştır. Başlarda gurbet, direniş, vatan sevgisi ve vatan 

özlemi gibi temalara kırgınlık, yakınma, şikâyet gibi temalar da eklenmiştir. 

Afganların arada kalmışlık duygusu şiire de yansımıştır. Hem direniş hem de 

göç şiiri hususunda şiirler kaleme almış şairlerden birisi de Muhammed Kâzım 

Kâzımi’dir. Mahbube İbrahimi, Seyyid Asaf Hüseyni de Muhammed Kâzım 

Kâzımî gibi Afgan asıllı olup,  göç temalı şiirler kaleme almış göçmen 

şairlerdir. 

Genel olarak Afgan göç şiirine bakıldığında ilk dönemlerde mahalli 

sözlerin, kelimelerin çokça kullanıldığı görülmektedir. Kaside, gazel ve 

mesnevi nazım şekilleri kullanılmış, uzun vezinlerle şiirler yazılmıştır. Bu 

şiirin belki de en önemli özelliği mesnevi -gazel şeklinin sıkça kullanılmış 

olmasıdır. İlk başlarda göç şairleri, şiirleri içerisinde yaşamın yanı sıra köy 

hayatına da yer vermiştir. Fakat zamanla şehir yaşamının etkisi de şiirlerde 

göze çarpmaya başlamıştır. Afgan göç şiirinin temelinde direniş şiiri yer 

                                                 
5 Nâsır Nikûbaht ve Rızâ Çihrikânî, "Şi’r-i Pâydârî-i Afgânistân: Ez-Kudtâ-yı Marksistî Tâ 

Cumhûrî-i İslâmî”, Neşriye-i Edebîyât-ı Paydâri (Danişkede-i Edebîyât u Ulûm-i İnsânî, 

Dânişgâh-ı Şehit Bahoner-i Kirman), Sa. 2, 1389, s. 344-345. 
6 Muhammed Kâzım Kâzımî, , “Kudtâ-yı Heft-i Sevr-i Afgânistân u Şi’r-i Mukâvemet”, BBC 

Persian, 16 Nisan 2008, http://www.bbc.com/persian/afghanistan/story/2008/04/080420s-

coup-poets-kazemi.shtml (12.10.2017). 
7 Abdulrahim Nikhah, “Tahlîl u Berresî-i Anâsır-ı Edebiyât-ı Mukâvemet Der-Şi’r-i 

Muâsır-ı Afgânistân”, Mecelle-i Edeb-i Farsî (Danişkede-i Edebiyât u Ulûm-i İnsânî, 

Danişgâh-ı Tahrân), Sa. 2, 1388, s. 152. 
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almaktadır. Ancak uzun süren gurbet ve İran şiirinin etkisi, âşıkane tarzda 

söylemlerin de bu şiir türüne dâhil olmasına sebebiyet vermiştir.8 

 

 

Muhammed Kâzım Kâzımî ve “Bâzgeşt (Geri Dönüş)” İsimli Şiiri 

Muhammed Kâzım Kâzımî 1968 yılında Afganistan’ın Herat 

vilayetinde doğmuştur. Afgan asıllı olup İran’da yaşayan önemli şair ve 

yazarlardandır. 1976 yılında ailesiyle beraber Herat’tan Kâbil’e göç etmiş ve 

lise öğreniminin son sınıfına kadar da burada yaşamıştır. 1985 yılında da 

İran’a göç etmiştir. Meşhed Firdevsi Üniversitesi’nde mühendislik alanında 

öğrenim görmüştür. 1986-1987 yıllarından itibaren edebi faaliyetlerine 

başlamıştır. Kâzımî göç şiiri şairlerinden olmakla birlikte aynı zamanda Afgan 

direniş şiirinin önde gelen temsilcilerindendir. Şairliğin yanı sıra İran’daki 

Afgan göçmenler arasında edebi faaliyetlerin düzenlenmesi, basında makale 

ve eleştiri yazılarının yazılması, Fars Dili ve Edebiyatı alanında kitapların 

yazılması gibi çeşitli faaliyetlerde de bulunmuştur. “Hatt-ı Sevom” ve “Der 

Deri” isimli dergilerin yazı kurulunda bulunmakla birlikte, Derice Kültür 

Kurumu’nda üyeliği vardır. Afganistan Edebiyat ve Sanat Bürosu 

sorumluluğunu, Horosan Rezevi Sanat Dairesi şiir araştırmaları ve eleştirileri 

toplantısı sorumluluğunu üstlenmiştir.9 Muhammed Kâzım Kâzımî’nin 

eserlerinden bazıları şunlardır: Piyade Âmede bûdem, Şi’r-i Parsi, Kilid Der 

Baz, Kofrân, Rovzane, Gozide-yi Gazelhay-i Bidel, Hemzebani ve Bizebani, 

Şi’r-i Mukâvemet Der Afgânistân, Kısse-i Seng u Heşt.10  

Muhammed Kâzım Kâzımî’nin “Bâzgeşt (Geri Dönüş)” adlı şiiri 

“Piyade Âmede bûdem (Yaya Gelmiştim)” adlı şiir kitabında yer almaktadır.11 

Şair, şiirin ilk sayfasına “İran’ın Müslüman milletine” notunu düşmüştür. 

Şiirin sonunda (h.ş.) 27.01.1375 tarihi yer almaktadır. Muhammed Kâzım 

                                                 
8 Nâsır Nikûbaht ve Rızâ Çihrikânî, “Sûret u Mazmûn-u Şi’r-i Muhâceret-i Afgânistân”, 

Pejuheşhay-ı Edeb-i İrfâni, , Sa. 3, 1386, s. 110-111. 
9 “Zindegînâme-i Muhammed Kâzım Kâzımi”, 

http://www.avapress.com/vdcb.8b8urhbsfiupr.html (02.11.2017). 
10 “Muhammed Kâzım Kâzımî”, http://www.mkkazemi.com/category/sher/ (02.11.2017). 

11Muhammed Kâzım Kâzımî, Piyâde Âmede bûdem, Sazman-ı Tebligat-i İslâmi (Hûze-i 

Honerî), 1391, s. 73-76. 
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Kâzımî bu şiiri bir grup Afgan göçmenin İran’dan Afganistan’a geri 

gönderilişleri üzerine söylemiştir. Öyle ki bu şiir kısa sürede yayılmış ve 

medyada da yer almıştır. Şiir, İran halkının Afgan göçmenlere yönelik bakış 

açılarının değişmesinde de etkili olmuştur. 

 Şiir otuz beyitten oluşmaktadır. Şiirde klasik üsluba istinaden aruz 

veznin kullanıldığı görülmektedir. Şiirin vezni mefâilün feilâtün mefâilün 

feilün (fa’lün) şeklindedir. Şiir göç şiirinin yapısına uygun olarak mesnevi-

gazel şeklinde yazılmıştır. Şair şiirine daha sonra da tekrar edecek olan nakarat 

kısmı ile başlamıştır. Şiirin geneline sitem ve kırgınlık hissi hâkimdir. Kâzımî 

şiirinde ironiye çokça yer vermiştir.  

Geri Dönüş ابزگشت 

Gurub caddenin sıcak nefesindeyken 

gideceğim 
 خواهم رفتغروب در نفس گرم جاده 

Yaya gelmiştim, yaya gideceğim پیاده آ مده بودم پیاده خواهم رفت 

Gurbetimin büyüsü bu gece bozulacak طلسم غربتم امشب شکسته خواهد شد 

Boş olan sofra kapanacak و سفره ای که هتی بود بسته خواهد شد 

Ve bayram geceleri dolaylarında komşu  شبهای عید ، مهسایهو در حوالی 

Ağlama sesi duymayacaksın komşu صدای گریه خنواهی شنید ، مهسایه 

Kumbarası olmayan o gurbetçi, gidecek مهان غریبه که قلک نداشت خواهد رفت 

Oyuncak bebeği olmayan o çocuk, gidecek 
و کودکی که عروسک نداشت خواهد 

 رفت

Ufkun tamamını zorlukla gezen benim منم متام افق را به رنج گردیده 

Herkesin yolda gördüğü benim منم که هرکه مرا دیده در گذر دیده 

Bir ekmeğim vardıysa da taştandı benim منم که اننی اگر داشتم از آجر بود 

Ve olmayan sofram açlıkla doluydu و سفره ام که نبود ازگرسنگی پر بود 

Herhangi bir aynadaki suret benim 

kırgınlığımdan olsa da 

به هر چه آینه تصویری از شکست من 
 است

Binaların her taşında elimin izi olsa da 
به سنگ سنگ بناها نشان دست من 

 است
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Lütufla da kahırla da olsa  اگر به لطف و اگر به قهر می شناسندم 

Bu şehrin halkının tamamı tanıyor beni متام مردم این شهر می شناسندم 

Feleğin sırtı kambur olsa da ben dik durdum من ایستادم اگر پشت آمسان خم شد 

Felek İbn Mülcem olsa da ben namaz kıldım مناز خواندم اگر دهر ابن ملجم شد 

Gurbetimin büyüsü bu gece bozulacak  خواهد شدطلسم غربتم امشب شکسته 

Boş olan sofra kapanacak و سفره ای که هتی بود بسته خواهد شد 

Gurub caddenin sıcak nefesindeyken 

gideceğim 
 غروب در نفس گرم جاده خواهم رفت

Yaya gelmiştim, yaya gideceğim پیاده آ مده بودم پیاده خواهم رفت 

Nasıl dönmeyeyim, sığındığım yer orası چگونه ابز نگردم که سنگرم آجناست 

Nasıl, ah! Kardeşimin mezarı orası چگونه ، آه ، مزار برادرم آجناست 

Nasıl geri dönmeyeyim, mescidim ve 

mihrabım 
 چگونه ابز نگردم که مسجد و حمراب

Ve başıma buse kondurmak için bekleyen 

kılıç orada 
 آجناستو تیغ منتظر بوسه بر سرم 

Burada olan o şey kametti ve ezandı اقامه بود و اذان بود آنچه اینجا بود 

Kıyamım ve Allah-u Ekber’im orada قیام بسنت و هللا اکربم آجناست 

Kanadım kırık burada, ama takatim bitmedi 
شکسته ابلی ام اینجا شکسته ، طاقت 

 نیست

İçinde ustaca uçtuğum sınırlar orada 
کرانه ای که در آن خوب می پرم 

 آجناست

Hor görme, bir ayağım ve bir koltuk 

değneğim var diye  
 مگریخورده که یک اپ و یک عصا دارم

Hor görme, çünkü diğer ayağım orada مگری خورده که آن اپی دیگرم آجناست 

Kırgın geçiyorum bu gece yanınızdan گذرم امشب از کنار مشا  شکسته می 

Sayısız lütuflarınız sebebiyle mahcubum و شرمسارم از الطاف بیشمار مشا 

Soğuk gecenizin sessizliğinden haberim var من از سکوت شب سرد اتن خرب دارم 

Ben de şehit vermişim, derdinizden haberim 

var 
 شهید داده ام از درداتن خرب دارم
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Sen de benim gibi bir yıldızın başını gördün تو هم بسان من از یک ستاره سر دیدی 

Babanı görmedin ve babanın külünü gördün پدر ندیدی و خاکسرت پدر دیدی 

Benimle gurbet sokaklarını dolaşmış olan 

sensin 
 تویی که کوچه غربت سپرده ای اب من

Ve benimle beraber omuzunda yanık naaş 

taşımışsın 
 و نعش سوخته بر شانه برده ای اب من

Sen yaralandın eğer ben kırbaçlandıysam تو زخم دیدی اگر اتزاینه من خوردم 

Sen taş yedin eğer ben yem yiyip su içtiysem 
تو سنگ خوردی اگر آب و دانه من 

 خوردم

Tarlamızda her ne kadar arpa yetişse de   چه مزرع ما دانه های جو هم داشتاگر 

Hasata değer birkaç ot da vardı و چند بته مستوجب درو هم داشت 

Her ne kadar sürekli huzurunuz bozulduysa da اگر چه تلخ شد آرامش مهیشه اتن 

Her ne kadar çocuğum camınıza taş attıysa da اگر چه کودک من سنگ زد به شیشه اتن 

Her ne kadar bir daldan bir elma aniden 

kaybolduysa da 

اگر جه سیبی از این شاخه انگهان گم 
 شد

Ve halk için bu durum bir kaygı sebebi 

olduysa da 
 و مایه نگرانی برای مردم شد

Her ne kadar itham edildiğim suç delilliyse de اگر چه متهم جرم مستند بودم 

Her ne kadar taş mezara layıksam da اگر چه الیق سنگینی حلد بودم 

Sefer sırasında ümitsizliği reva görmeyin 

bana 
 دم سفر مپسندید ان امید مرا

Yalandan da olsa canlar, hakkınızı helal edin 

bana 
 ولو درغ عزیزان حبل کنید مرا

Sahip olmadığım şeyleri bırakıp gideceğim  ندارم هناده خواهم رفتمتام آنچه 

Yaya gelmiştim, yaya gideceğim پیاده آ مده بودم پیاده خواهم رفت 

Bu imama yemin olsun ki başka bir şey 

götürmem 
 به این امام قسم چیز دیگری نربم

Harem tozu dışında başka bir şey götürmem جبز غبار حرم چیز دیگری نربم 

Allah dünya ve din ecrinizi arttırsın خدا زاید کند اجر دین دنیا اتن 

Ve dualarınız kabul olsun و مستجاب شود ابقی دعاها اتن 
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Çocuklarınızın kumbaraları her zaman dolu 

olsun 
 مهیشه قلک فزند هایتان پر ابد

Ve düşmanınız her kimse ekmeği taş olsun و انن دمشنتان هر که هست آجر ابد 

Şair şiirine “Gurub” kelimesi ile başlamıştır. Burada “gurub” kelimesi 

“güneşin batması” anlamındadır. Aslında şair bu kelime ile bir bakıma 

kırgınlığa, gurbet hissine ve sona ulaşmışlığa da gönderme yapmıştır. Çünkü 

“garaba (uzaklaşmak, ayrılmak)”, “garâbe (yabancı olmak)”, “gurub 

(güneşin batışı)” kelimeleri Arapça’da aynı kökten gelmektedir.12 Şair ilk 

beytin ikinci mısraında yaya geldiğini ve yaya gideceğini söylemiştir. 

Afganistan İran’a komşu bir ülkedir. Bu sebeple Afgan göçmenler İran’a 

geçerken ve hatta İran’dan Türkiye’ye geçerken kilometrelerce yolu 

çoğunlukla yürüyerek geçmektedirler. Bu yürüyüş kendi içerisinde büyük 

tehlikeleri de barındırmaktadır. Bir yandan yakalanma korkusu bir yandan da 

ölüm tehlikesi göçmenleri zorlamaktadır. 

Şair ikinci ve altıncı beyitte sırasıyla “Boş olan sofra kapanacak”, “Ve 

olmayan sofram açlıkla doluydu” ifadeleriyle Afgan göçmenlerin 

fakirliklerine, açlıklarına gönderme yapmıştır. Çünkü Afgan göçmenlerin 

büyük çoğunluğu yoksuldur. Afganistan’da dahi halkın %80’i için gayri safi 

millî hasıla günlük 1 doların altındadır.13 

Şair üçüncü beyitte “Ve bayram geceleri dolaylarında, komşu/ Ağlama 

sesi duymayacaksın, komşu” diyerek bir bakıma İran’a halkına sitem etmiştir.  

Çünkü dini bayramlar İslam âlemi için çok önemlidir. Bayram sevinç, 

mutluluk, barış demektir. Bayramda büyükler, eş, dost, akraba ziyaret edilir. 

Ancak kimsesi olmayan mülteciler, göçmenler için bayram hüzünlüdür. Şair, 

Afgan göçmenler için hüzünlü geçen bayram gecelerine artık diğer insanların 

şahit olmayacaklarını söylemiştir. 

Muhammed Kâzım Kâzımî dördüncü ve otuzuncu beyitlerde 

“Kumbarası olmayan o gurbetçi, gidecek”, “Çocuklarınızın kumbaraları her 

zaman dolu olsun” demiştir. Şair “kumbara” kelimesi ile Afgan göçmenlerin 

mali durumlarına ve gelecekle ilgili duygularına gönderme yapmıştır. İnsanlar 

gelecek için birikim, tasarruf yaparlar. Ancak fakir göçmenler için uzak 

                                                 
12 Serdar Mutçalı, Arapça-Türkçe Sözlük, Dağarcık Yayınları, İstanbul, 2014, s. 663. 

13“Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, “Afganistan (Genel Ekonomik Durum)”, 

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Afganistan 

(25.10.2017). 
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geleceği düşünmek ya da birikim yapmak neredeyse imkânsızdır. Bununla 

birlikte göçmenler için en büyük sorunlardan diğeri de herhangi bir resmi 

kimliğe sahip olmama durumudur. Göçmenlerin gittikleri ülkelerde eğer 

yeterli göç yönetimi yoksa bu kişilerin sağlık, eğitim vb. haklara ulaşımı 

neredeyse imkânsız hale gelmektedir. Afganlar da buna benzer sorunlar 

yaşamışlardır. İran’da kimliksiz yaşayan Afganlar banka hesabı 

açtıramamaktadırlar.14.  

Dördüncü beyitte yer alan “Oyuncak bebeği olmayan o çocuk, gidecek” 

mısraı için iki önemli noktaya değinmek doğru olacaktır. İlk olarak şair 

gerçekten de oyuncak bir bebeğe dahi sahip olamayan Afgan çocuklarına 

dikkat çekmiştir. Diğer nokta ise, oyuncakların çocukların gelişimi için 

önemli olmasıdır. Oyuncaklar çocukların zihinsel ve duygusal gelişimi için 

gereklidir. Çocuklar oyuncaklarla arzularını, isteklerini ortaya koyarlar. 

Oyuncaklar çevreye ve sosyal hayata uyumu kolaylaştırır. Ancak bir göçmen 

çocuk için öncelikli şey oyuncak değildir. Her şeyden önce yaşam mücadelesi 

ön plandadır. Dolayısıyla şair bu duruma da gönderme yapmıştır. 

“Binaların her taşında elimin izi olsa da” sözüyle şair, İran’da işçi 

olarak çalışan Afgan göçmenleri kastetmiştir. Bir göçmen için iş seçme şansı 

yoktur. Ve çoğunlukla göçmenler özellikle de eğitim durumu yeterli olmayan 

göçmenler ağır işlerde, zor koşullar altında çalışmaktadırlar. Mesela 

Türkiye’ye gelen Afgan göçmenlerin inşaat, kâğıt toplama ya da dericilik gibi 

sektörlerde az maaşla çalıştıkları görülmektedir. İran’da yaşayan Afgan 

göçmenler için de aynı durum söz konusudur. İran’da inşaat işçisi olarak 

çalışan Afganların sayısı oldukça fazladır.  

Sekizinci beyitte şair “Lütufla da kahırla da olsa/ Bu şehrin halkının 

tamamı tanıyor beni” demiştir. Muhammed Kâzım Kâzımî burada aslında 

insanların göçmenlere olan bakış açılarına dikkat çekmiştir. Bazen göçmenler 

toplum tarafından kolayca kabul edilmezler. Dolayısıyla ötekileştirme, 

dışlanma ve önyargı sorunuyla karşı karşıya kalırlar. Elbette bunun tam tersi 

bir durum da meydana gelebilir. Muhammed Kâzım Kâzımî bu durumu 

anlatmak için birbirine zıt olan bu iki kavramı kullanmıştır. Lütufla da kahırla 

da olsa şehrin halkının tamamının onu yani Afgan göçmenleri tanıdığını ifade 

etmiştir. 

                                                 
14Amelî ve Ahmedî, a.g.m., s. 24. 
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Dokuzuncu beytin ilk mısraında şair “Feleğin sırtı kambur olsa da ben 

dik durdum” diyerek ne olursa olsun tüm zorluklar karşısında mücadele edip 

ayakta durduğunu, eğilmediğini söylemiştir. Bunu anlatırken de dik durma, 

eğilmemenin zıttı olan eğikliği gök kubbeye benzetmiştir. “Felek İbn Mülcem 

olsa da ben namaz kıldım” diyerek İbn Mülcem ile ilgili olaya telmih 

yapılmıştır. İbn Mülcem, Hz. Ali’yi ibadet ederken kılıçla öldüren kişidir.   

Muhammed Kâzım Kâzımî onuncu beyitte gurbeti, vatandan uzak 

olmayı büyüye benzetmiştir. Vatandan ayrılık büyü ise o zaman vatana dönüş, 

gurbetin son buluşu büyünün bozulması demektir.  

On ikinci ve on üçüncü beyitte şair sığınağının, toprağının, mescidinin 

ve mihrabının kısacası onun sahip olduğu, alacağı her şeyin Afganistan’da 

olduğunu dile getirmiştir. Aslında Afganistan’a geri dönüş bir açıdan yarım 

kalmış bir hayatın zorlukla da olsa kendi vatanında, kendi toprağında devam 

etmesi demektir. Ancak bu dönüş tehlikelidir ve sonunda ölüm de olabilir. Bu 

yüzden hüzünle sevinç duygusu bir aradadır. On dördüncü beyitte “Burada 

olan o şey kametti ve ezandı/ Kıyamım ve Allah-u Ekber’im orada” sözüyle 

yine İran’daki hayatının asıl hayatı değil, Afganistan’daki hayatının gerçek 

hayatı olduğunu vurgulamıştır. Bunu da kıyama ve tekbire benzetmiştir. 

Kıyam ve iftitah tekbiri namazın içindeki farzlardandır.  

On beşinci beyitte şair her ne kadar bir kuş misali kanadı kırık olsa da 

hala mücadele edebileceğini, bir kuş gibi özgürce dolaşabileceği yerlerin 

kendi toprağının sınırları olduğunu söylemiştir. On altıncı beyitte bir ayağı 

yok diye ayıplanmaması gerektiğini diğer ayağının hala var olduğunu ifade 

etmiştir. Yine dokuzuncu beyitte olduğu gibi bu beyitte de şair mücadelesinin 

devam ettiğini, henüz mücadelede sona ulaşmadığının vurgusunu yapmıştır. 

On yedinci beyitte şair “Kırgın geçiyorum bu gece yanınızdan/ Sayısız 

lütuflarınız sebebiyle mahcubum” diyerek İran halkına yine sitem etmiştir. 

Şair yani Afgan göçmenler halka kırgındır. Bu kırgınlık, üzgünlük, toplum 

tarafından yeterince kabul görmeme, beklediği ihsanı, yardımı elde 

edememekten ileri gelmektedir.  

Muhammed Kâzım Kâzımî on sekiz, on dokuz ve yirminci beyitlerde 

İran halkıyla yaşadığı ortak kadere değinmiştir. “Ben de şehit vermişim, 

derdinizden haberim var”, “Sen de benim gibi bir yıldızın başını gördün/ 

Babanı görmedin ve babanın külünü gördün”, “Ve benimle beraber 

omuzunda yanık naaş taşımışsın” diyerek İran-Irak savaşını işaret etmiştir. 

İran-Irak savaşında İran çok sayıda şehit vermiştir. Çocuklar babalarını 
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göremeden büyümüşlerdir. Afganistan’ın son otuz sekiz yılı savaşlarla 

doludur. Afganistan’da da savaşlarda ölen insanların sayısı oldukça fazladır. 

Dolayısı ile savaş ve şehitler noktasında İran ve Afganistan ortak kadere 

sahiptir. Şair İran halkının empati kurmasını beklemektedir. Yirmi birinci 

beyitte de “Sen yaralandın eğer ben kırbaçlandıysam/ Sen taş yedin eğer ben 

yem yiyip su içtiysem” diyerek Afgan göçmenlerin, İran halkının yaşamış 

olduğu üzüntülerin aynısını yaşadığını, başlarına gelen olayların benzer 

olduğunu hatırlatmak istemiştir.    

Şair yirmi ikinci beyitte  “Tarlamızda her ne kadar arpa yetişse de/ 

Hasata değer birkaç ot da vardı”  sözüyle göçmenlerin değersizlik hissine 

vurgu yapmıştır. İnsan en değerli varlıktır. Göçmen olmak ya da olmamak bu 

durumu değiştirmemektedir. Ancak insanların bakış açıları ve sergiledikleri 

davranışlar nedeniyle zamanla göçmenlerde değersizlik hissi oluşmaktadır. 

Kâzımî bu görüşe karşılık Afgan göçmenlerin de diğer insanlar gibi aynı 

değere, onura sahip olduklarını hatırlatmıştır. 

Yirmi üç ve yirmi dördünü beyitlerde şair  “Her ne kadar sürekli 

huzurunuz bozulduysa da/ Her ne kadar çocuğum camınıza taş attıysa da”, 

“Her ne kadar bir daldan bir elma aniden kaybolduysa da/ Ve halk için bu 

durum bir kaygı sebebi olduysa” sözleriyle bir bakıma yaşanan birçok 

sorunun sebebinin Afgan göçmenlere bağlanması durumuna dikkat çekmiştir. 

Bu yüzden devamında “Sefer sırasında ümitsizliği reva görmeyin bana/ 

Yalandan da olsa canlar, hakkınızı helal edin bana” diyerek suçlu görülen bu 

göçmenlere, içten ve gerçek olmasa da, insanların haklarını helal etmelerini 

istemiştir.  

Yirmi sekizinci beyitte şair “Bu imama yemin olsun ki…” ifadesiyle 

İran’ın Meşhed şehrinde bulunan İmam Rıza’yı kastetmiştir. Şiiler için burası 

önemli bir yerdir. İmam Rıza on iki imamın sekizincisidir. Meşhedi olmak 

için Şiiler bu türbeyi ziyaret etmektedirler. Aynı beyitte “Harem tozu dışında 

başka bir şey götürmem” diyerek yine İmam Rıza’nın türbesindeki harem 

tozundan bahsetmiştir. Burada bir noktaya dikkat çekmek doğru olacaktır. 

İran’da “Gûbarrûbi” olarak adlandırılan bir merasim ile Şii imamlarının, 

şehitlerin ve önemli kişilerin kabirleri temizlenmektedir. Bu merasim 

önemlidir. Ayrıca “Gûbar” kelimesinin diğer anlamı keder, kırgınlık, 
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üzüntüdür.15 Şair de Afgan göçmenlerin Afganistan’a dönerken yanlarında bu 

tozdan ve kederden başka bir şey götürmediklerini söylemiştir. 

Şair son iki beyitte dua ederek şiirini sonlandırmıştır. “Çocuklarınız 

kumbaraları her zaman dolu olsun” diyerek yine sitem etmiştir.  

Sonuç itibariyle Kâzımî, klasik üslupla yazdığı bu şiirinde İran’da 

yaşayan Afgan göçmenlerle ilgili önemli hususlara dikkat çekmiş ve onların 

yaşamları ile ilgili genel bir tablo çizmiştir. Şiir de ironi, sitem ve gurbet acısı 

açık şekilde görülmektedir. Bu şiir Afgan göçmenlerin seslerini 

duyurabilmeleri açısından önem taşımaktadır.  Şiire diğer şairlerin cevap 

niteliğinde şiirler yazmaları ya da şiirin çeşitli dergilerde basılması, İran’daki 

Afgan göçmenlerle ilgili sorunların yeniden gündeme gelmesini sağlamıştır.  
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MORA YARIMADASINDAN TÜRK GÖÇÜ VE YAHYA 

HAKKI’NIN ESERLERİNDE GÖÇ OLGUSU 

Esra Yakupoğlu ERKET 

1789 yılında başlayan Fransız İhtilali, milliyetçilik akımının Osmanlı 

Devletindeki azınlıklar arasında hızla yayılmasına neden olmuş, zaman 

içerisinde de azınlıklar bağımsızlıklarını kazanmak için ayaklanmaya 

başlamıştır. Bu isyancı topluluklardan biri olan Rumlar, bağımsızlık 

isteklerini destekleyen pek çok Avrupa ülkesinde cemiyetler kurmuştur. 

Rumları isyana yönlendiren bu cemiyetlerden en önemlisi ise 1814 yılında 

Odesa’da kurulan Etniki Eterya Cemiyeti’dir. Megali İdea’yı gerçekleştirmek 

isteyen Rumların ilk amacı Mora ve çevresinde bağımsız bir Yunanistan 

Devleti kurmak ve Ege Denizi’ni bir Yunan gölü haline getirmekti.1 

1788’de Yanya valiliği görevine getirilen Tepedelenli Ali Paşa, Mora 

ve nüfuzu altındaki bölgede Rumları sıkı bir kontrol altında tutuyordu. 

Rumların bölgede isyan hazırlığında olduğunu öğrenince durumu padişah II. 

Mahmut’a bildirdi. Fakat Tepedelenli Ali Paşa ile II. Mahmut’un mühürdarı 

olan Halet Efendi arasındaki uyuşmazlık sebebiyle Halet Efendi’nin çevirdiği 

entrikalar padişahın gelen haberlere itibar etmemesine neden olmuş ve bunun 

neticesinde padişah bazı nedenlerden dolayı onu cezalandırmak istemişti. 

Bunun üzerine padişah valinin üzerine Hurşit Paşa’yı göndererek idam 

ettirmiş ve bölgede doğan bu otorite boşluğu Rumların isyanı için gerekli 

ortamı sağlamıştı.2 

Böyle bir ortamda Etniki Eterya Cemiyeti liderliğine getirilen 

Aleksandr İpsilanti Buğdan’da iken kardeşi Dimitri İpsilanti ve Prens 

Kantakuzen Mora’ya çıkmıştı. Mora’ya gelmelerinin üzerinden çok 

geçmeden 6 Nisan 1821 tarihinde Rumlar ayaklanmış ve isyan kısa sürede 

geniş bir alana yayılmıştı. Türkler kendi kalelerine çekilip yardım beklemiş 

fakat beklenen yardım ulaşmayınca Tropolice dışında bütün kaleler Rumların 

                                                 
 Araş. Gör., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 

Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (esrayakupoglu1988@gmail.com).  
1 Rifat Uçarol, SiyasiTarih (1789-2001), Der Yayınları, İstanbul 2008, s. 153. 

2 Caroline Finkel, Rüyadan İmparatorluğa: Osmanlı, Timaş Yayınları, İstanbul 2007, s. 382-

383; Ali Fuat Örenç, Balkanlarda İlk Dram Unuttuğumuz Mora Türkleri Ve Eyaletten 

Bağımsızlığa Yunanistan, Babaıali Kültür Yayıncılığı, İstanbul 2009, s. 28. 
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eline geçmiş ve buralarda ele geçirdikleri Türklere şiddet göstermişlerdi. 

Müslüman ahali büyük bir katliama maruz bırakılmıştı.3 

İstanbul’da büyük bir infial yaratan Rum isyanları neticesinde II. 

Mahmut sıkı önlemler almış, isyanlarda etkisi olduğu düşünülen bazı Fenerli 

Rum beyleri ile Patrik V. Gregor’u 23 Nisan 1821’de idam ettirmiştir.4 

Mora’da isyanın bastırılamaması Osmanlı Devleti’ni Mısır valisi 

Mehmet Ali Paşa’dan yardım istemek zorunda bırakmıştır. Bu sırada Rusya 

1774 Küçük Kaynarca Antlaşması hükümlerini öne sürüp Ortodoks uyruklar 

hakkında güvence isteyerek kendi himayesinde bir Yunanistan Devleti 

kurulması için harekete geçmişti. Bunu reddeden Osmanlı Devleti ile Rusya 

arasındaki ilişkiler kopma noktasına gelmişti. Rumların da başka bir devletin 

himayesine girmek istememesi üzerine Osmanlı ve Rusya anlaştı. 

Osmanlı’nın yardım isteğine karşılık Mısır valisi Mehmet Ali Paşa da Mora 

ve Girit valiliklerinin kendisine verilmesi karşılığında oğlu İbrahim Paşa 

komutasında bir orduyu Mora’ya gönderdi ve 1825’te Mora’da devletin 

donanmasıyla birleşen Mısır donanması 1827’de isyanı nihayete erdirdi.5 

Avrupa devletleri Rum isyanının başından beri tarafsız politika 

izlemişti. Rusya’da ise I. Nikola’nın çar olmasının ardından, çar, İngiltere ile 

4 Nisan 1826’daki St. Petersburg Protokolü’ne göre Yunan sorununu kendi 

lehlerine çözümlemek üzere harekete geçti. Fransa’nın da bu protokole 

katılmasının ardından 6 Temmuz 1827’de bu üç devlet arasında Londra 

Antlaşması imzalandı. Osmanlı Devleti’ne toplantıda aldıkları Yunanistan’ın 

müstakil bir devlet olması kararını bildirdiler. Fakat Osmanlı Devleti bunu 

reddedince üç devlet Navarin Limanı’ndaki Mısır-Osmanlı donanmasını ani 

bir baskınla ateşe verdi. Bu sırada Osmanlı’ya savaş açan Rusya, doğuda 

Erzurum ve batıda Edirne’ye kadar ilerledi. Bunun üzerine barış isteyen 

Osmanlı Devleti Rusya ile 14 Eylül 1829’da Edirne Antlaşmasını imzaladı. 

Bu antlaşmayla, Osmanlı Devleti, müstakil bir Yunanistan’ın kurulmasını 

kabul etmiş oldu. Bu sayede Yunanistan fiilen ve hukuken bağımsız olmuş ve 

bağımsızlığını resmen 1832 yılında imzalanan İstanbul Antlaşması ile 

                                                 
3 Rifat Uçarol, a.g.e., s. 155. 

4 Feridun Emecen, vd. Osmanlı Devleti Tarihi, (ed. Ekmeleddin İhsanoğlu), C. I, Feza 

Gazetecilik A.Ş., İstanbul 1999, s. 86. 
5 Caroline Finkel, a.g.e., s. 384. 
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kazanmıştır. Ardından da kademeli olarak bu bölgeden Anadolu’ya göçler 

başlamıştır.6 

Yahya Hakkî ve Eserlerinde Göç Olgusu 

Mısır’da kısa öykünün öncülerinden biri olan Yahya Hakkî, 7 Ocak 

1905 Cumartesi günü Kahire’nin es-Seyyide Zeyneb Mahallesinde 

Zeynebiyye Makamının arkasındaki şadırvan yolunda bulunan küçük ve 

mütevazı bir evde Türk bir baba ile Arnavut bir annenin7 oğlu olarak dünyaya 

geldi. Çocukluk yıllarını o mahallede geçirdi. 

Yazarın dedesi İbrahim Hakkî (ö.1890), XIX. yüzyılın başlarında 

Yunanistan’dan gelerek Mısır’a göç etmiştir. Moralı bir ailenin çocuklarından 

biri olan İbrahim Hakkî, teyzesi es- Seyyide Hafize el-Moraliyye (Haznedar) 

vasıtasıyla Hıdiv İsmail döneminde Mısır’a gelerek Dimyat’a yerleşmiştir. 

Çünkü teyzesi Hidiv İsmail’in sarayındaydı ve gelen akrabalarını hükümetin 

hizmetine tayin edebiliyordu. Bu şekilde bir dönem Dimyat’ta çalışan İbrahim 

Hakkî, daha sonra Buhayra’daki Mahmûdiyye liman işletmesinde müdürlük 

görevine kadar yükseldi, Buhayra müdürlüğüne vekil oldu. Mısır toplumuna 

entegre ettiği bir Türk ailesi kurdu. Mısır’da yaşayan Türk bir hanımla 

evlenerek üç çocuk sahibi olan İbrahim Hakkî’nın çocuklarının ilki, Yahya 

Hakkî’nin babası Muhammed, ikincisi 1883 yılında Dimyat’ta doğup Ocak 

1965’te vefat eden tanınmış edebiyatçı Mahmûd Tâhir Hakkî‘dır. Diğer 

üçüncü oğlu ise Kâmil Hakkî (ö. 2 Mayıs 1972)’dır.8 Burada başladığı 

memuriyet hayatında kademe kademe ilerleme göstermiş ve Arap 

devrimlerine şahit olmuştur. Bu devrimler sırasında Türklerin maruz kaldığı 

tüm sıkıntıları çekmiştir. O dönemde Mısır’da cereyan eden siyasi, sosyal ve 

ekonomik gelişmeler neticesinde çeşitli görevlere sürülmüştür. Tüm bu 

baskılara rağmen İbrahim Hakkî, Mısır’da kalmıştır. Büyük oğlu Muhammed 

Hakki’yı İslami değerler çerçevesinde yetiştirmiş ve ilim öğrenmesini 

sağlamıştır. Arap-İslam kültürünü öğrenmek üzere el-Ezher’e bağlı 

enstitülerden birine kayıt olan Muhammed Hakkî ardından Fransız 

okullarından birine girmiştir. Ailesi, Fransız okulunun masraflarını 

                                                 
6 Rifat Uçarol, a.g.e., s. 158-171. 

7 Nizâr Abaza, Muhammed Riyâd el-Mâlih, İtmâmu’l-A’lâm (Zeyl li-l’-Kitâbi’l-A’lâm li-

Hayri’d-Dîn ez-Ziriklî), Beyrut, Dâru Sâdir, 1999, s. 315. 
8 Ömer Batişe, el-Edîbu’l-Kebîr Yahya Hakkî Şâhidu’l-Asr, Dâru’l-Fârûk li-l’İstismârâti’s-

Sekâfiyye, 2009, s. 11. 
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karşılayamayacak kadar dar gelirli olmasına karşın eğitimine burada devam 

etmiştir. Eğitimi bitince Vakıflar Bakanlığında görev yapmıştır. İlim ve 

kültüre olan merakı dolayısıyla Mütenebbi’nin Divan’ı ve Gazzâli (1058-

1111)’nin kitaplarını Harîrî (516-1122)’nin Makâmât’ını okumuştur. Ayrıca, 

edebiyat ve sanata olan merakı pek çok Arap şiirini de ezberlemesini 

kolaylaştırmıştır. Bu sayede, fasih bir dil kullanmayı başarmış ve beyan 

kabiliyeti artmıştır. Muhammed Hakkî da babası gibi annesi Arnavut babası 

Türk olan bir hanımla evlenmiştir. Bu hanım, okuma ve yazmayı çok iyi bilen 

mütedeyyin biriydi. Bu sebeple, Kuran-ı Kerim, hadis kitapları ve siyere dair 

eserler okumayı çok seviyordu. Eski Arap edebiyatı kitaplarını da mütalaa 

etmekten zevk alıyordu. Yahya Hakkî da işte bu şekilde mütedeyyin ve 

edebiyata ilgi duyan bir ortamda yetişmiştir. Devrimlerin yaratmış olduğu tüm 

sıkıntılara rağmen Mısır’da bulunan diğer Türk aileleri gibi Yahya Hakkî’nin 

ailesi de burada kalarak Türk geleneklerini yaşatmak için çaba göstermiştir.  

Yahya Hakkî da ailevi kültürel eğilimlere rağmen yaşamış olduğu Mısır 

toplumunun gelenek, görenek ve kültürünü öğrenmiş; fikir dünyası ister 

istemez Mısır’daki eğilimlerden etkilenmiştir. Yahya Hakkî’nin Türk asıllı 

olduğu bilinmesine rağmen okul, iş ve eğlence hayatında beraber olduğu diğer 

Mısırlılarla arasında herhangi bir farklılık ve ayrım gözlenmemiştir. 

1912 yılında Balkan Savaşı’nda ve öncesinde yaşanan olaylar 

Arnavutların da içinde bulunduğu Türk ve Müslüman halkların bu 

topraklardan sürgün edilmesine neden olmuştur. Bu sürgün, henüz yedi 

yaşında bir çocuk olan Yahya Hakkî’nin benliğinde Türklük hissiyatı ile derin 

bir yer etmiştir. Öyle ki yazar bu yaştayken, Osmanlı Devleti’nin varlığını 

tehdit eden ve atalarının doğduğu toprakların hatırasına tecavüz eden Avrupa 

emperyalizmine karşı duyduğu nefreti dile getirdiği şiirler yazmıştır. Özellikle 

de 1914 yılında amcası Mahmud Tahir Hakkî’nin kaleme aldığı Azra’ 

Dinşevây (1906) adlı öyküsünü okuyunca, İngiliz emperyalizmine karşı 

nefreti bir kat daha arttı. Bu nedenle de İngilizleri Mısır’dan çıkarmak için 

mücadele eden Mustafa Kâmil (1874-1908) ile İngilizlere karşı savaşmış 

olmayı da çok istemişti. Mustafa Kâmil de yaşadığı dönemde halka yaptığı 

konuşmalarda, yazdığı makale ve tebliğlerde Türk halkını savunduğu 

görüşlerle etkilemişti. Ayrıca Yahya Hakkî, Ahmed Şevkî’nin el-Ehrâm 

gazetesinin ilk sayfasında Abdülhamid (1842-1918) ’in azlinden duyduğu 

üzüntüyü dile getirdiği şiiriyle ilgili olarak şunları söylemiştir:  

“Tüm ev halkı ayağa kalkmıştı. Yüksek sesle Şevkî’nin kasidesini 

okuyorduk. Onu ezberlemiştik ve farklı münasebetler sebebiyle şiiri tekrar 
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tekrar okuduğumuz olurdu. Mustafa Kâmil’in de İngiliz kuvvetlerinin Mısır’ı 

terk etmesi için göstermiş olduğu çabadan memnuniyet duyuyor, el-Liva 

gazetesini Vatan Partisi’nin durumunu anlatan bir gazete olması sebebiyle 

dikkatle takip ediyorduk. Ayrıca Saad Zağlûl ve 1919 Mısır Devrimini de 

güçlü bir hamasetle izliyorduk. Çoğunlukla babam ve kardeşlerim İsmail ve 

İbrahim ile el-Ezher’e devrim konuşmacılarını dinlemeye gidiyorduk. Bazen 

İngilizler halkın el-Ezher önünde toplanmasını engellemek için yolları 

kapatıyordu. Fakat biz, farklı ve uzun yollardan geçerek meşakkatli bir 

yürüyüşün ardından konuşmaların yapılacağı bu meydana ulaşıyorduk. 

Devrim bildirilerinden elimize ulaşanları saklıyor ve Kahire sokaklarında 

devrim yanlısı gösterilere katılıyorduk. İngilizler ise toplanan kalabalığı 

dağıtmak için ateş açtığında Mısırlı komşularımızlar oradan oraya 

kaçışıyorduk. O günlerde Mustafa Kâmil ve Abdullah Nedim’e dair elime 

geçen tüm kitapları da okuyor, Dinşevay hadisesi hakkındaki yayınları 

titizlikle takip ediyordum.”9 

Diplomasi hayatına atılmasının ardından takriben on beş yılını Mısır 

toprakları dışında geçiren yazar, diplomasi hayatına ilk olarak Cidde’de başlar 

ve ardından Türkiye ve Roma gider. Kendisiyle yapılan bir röportajda 

Türkiye’de geçirdiği zaman hakkında şunları dile getirir:10 

“1930 yılında Cidde’den İstanbul’a tayin olduğumda Mustafa Kemal’in 

doğulu bir İslam devletini, din ve devlet işlerini birbirinden ayıran modern 

laik bir devlete dönüştürdüğünü yakından gözlemleme imkânı buldum. 

Mustafa Kemal’e dair birçok şey okudum ve onunla birkaç kez daha 

karşılaştım. Belki onun hakkında bir gün bir şeyler kaleme alırım. 

İstanbul’da ilk kez şapka taktım. Şapkanın önemli ve radikal bir 

manasının olduğunu, şapkanın gündüz ve yolculukta uygun olduğunu, 

geceleyin veya seher vakti gerekmediğini öğrendim. Ayrıca, fese ilaveten, 

görev icabı şapka sahibi herkesin ona uyumlu altı farklı çeşit şapka satın 

alması zorunluydu. 

Türkiye’ye gidişimde, babamın göç ettiği yere de gittim. Burada 

akrabalarımı buldum ve onlarla kaldım. Büyük ölçüde Türkçeye vâkıf oldum. 

                                                 
9 Abdülaziz Muhammed ez-Zekî, “Yahya Hakkî: Beyne’l-Mısriyyeti ve’t-Turkiyyeti”, 

Mecelletu ‘Âlemi’l-Fikr, C. IX, Sa. 2, Kuveyt, 1978, s. 49-106. 
10 Mâhir Hasan, “Yahya Hakkî, Kenâsetu’d-Dukkân”, el-Masrî’l-yevm, 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/596392, 09.12.2014. 
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Türkçe evimizde sinirli olunan anlar dışında kullanılmıyordu. Mısır’da 

öğrendiğim Türkçe kelimelerin hepsi şu kadar: Edepsiz, hırsız, haydi bre…” 

Yahya Hakkı’nın Kındîl Umm Haşim adlı öyküsünü okuduğumuzda 

ise yazarın öykünün karakterleri üzerinden yabancılaşma kavramına karşı 

yaklaşım ve tavrını gözlemlememiz mümkündür. 

Öykünün başkahramanı İsmail, çocukluğundan beri büyük adam 

muamelesi gören, çevresi tarafından kendisine İsmail Bey veya İsmail Efendi 

olarak seslenilen, kendisine yemeğin en lezzetlisinin ve meyvenin en tazesinin 

sunulduğu başarılı bir öğrenci olarak tasvir edilir. Doğu ve Batı kültürü 

arasında sıkışan İsmail’in yaşadığı ikilemleri ele alan öykü, İsmail’in yeğeni 

tarafından anlatılır. İlk olarak dedesi Şeyh Recep Abdullah’ın çocukluğunda 

ailesiyle Kahire’deki Seyyide Zeynep Camii’ni ziyaretlerini ve daha sonra 

gençliğinde Kahire’ye göçünü konu ederek başlayan öykü, İsmail’in yaşadığı 

çevreden ve ailesinden bahsederek devam eder. Şeyh Recep Abdullah’ın üç 

oğlundan en küçüğü olan İsmail, ailesi tarafından iyi bir eğitim almak üzere 

İngiltere’ye gönderilir. Tıp alanında öğrenim görmek üzere İngiltere’ye giden 

İsmail, Mısır’dan ayrılmadan önce amcasının öksüz ve yetim kızı Fatıma en-

Nebeviyye ile evlendirilir.11  

Mısır’daki az gelişmiş bir toplumun aksine İngiltere’de modern bir 

toplumla karşılaşan İsmail, önceleri bu yeni ortama ayak uydurmakta oldukça 

güçlük çeker. Daha sonra sanat, tabiat ve insan psikolojisi gibi alanlarda bilgi 

sahibi biri olan Mary adlı bir kızla tanışınca görüşleri zaman içerisinde 

değişmeye başlar. Bu iki gencin arkadaşlığı İsmail’in göz hastalıkları 

alanındaki tıp eğitimini tamamlayıncaya kadar devam eder. İhtisasını 

tamamlayan İsmail, yedi yılın ardından memleketine geri döner. 

İsmail, Mısır’dan ayrılırken nikâhlandığı Fatıma’nın gözlerindeki 

katarakt hastalığının memleketine döndüğünde çok ilerlemiş olduğunu görür. 

İsmail, annesi Adile Hanım’ın Fatıma’yı gözlerindeki rahatsızlık iyileşsin 

diye belirli aralıklarla Seyyide Zeynep türbesine götürdüğünü ve buradaki 

kandilin yağından gözlerine damlattığını öğrenince, morali bozulur. Bu 

durumu düzeltmek için ailesi ve çevresindeki bu batıl ve hurafe inanışlarla 

mücadeleye başlar. Hatta türbeye gidip buradaki kandile saldırır ve orada 

bulunan insanlardan dayak yer. Daha sonra evini terk edip bir pansiyona 

                                                 
11 ‘Atayât Ebû el-‘Ayneyn, “el-İğtirâb fî Edebi Yahya Hakkî”,  

http://www.fatehmedia.net/ar/Details/90837, 16.12.2013. 
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yerleşen İsmail, bunun üstesinden gelemeyeceğini anlayınca ailesinin evine 

geri döner. Nihayetinde, mücadelesinde başarıya ulaşamayan İsmail, bir Kadir 

Gecesi türbedeki kandilin yağından bir miktar alıp tıp eğitimi sırasında 

öğrendiği modern yöntemlerle birleştirip Fatıma’yı sağlığına kavuşturur. 

Fatıma’dan beş erkek, altı kız çocuğu olan İsmail, ömrünün sonuna dek kendi 

muayenehanesinde fakir hastaları tedavi ederek hayatına devam eder. 

Yazar, 1944 yılında kaleme aldığı bu öykünün temasını ve öyküyü nasıl 

yazdığını şu sözleriyle ifade eder: 

“Âbidin semtinde kiraladığım küçük bir odada kaleme aldığım ilginç 

bir romandır. Romanın kahramanına İsmail adını, son görevi Hindistan 

büyükelçiliği olan arkadaşım İsmail Kâmil’in adından esinlenerek verdim. 

Bana göre o, doğu ile batı arasındaki özdeşleşmeyi temsil ediyordu.”12 

Yahya Hakkî, Doğu ve Batı medeniyeti arasında sıkışıp kalan bir gencin 

ikilemlerini anlattığı bu öyküsünü bir röportajında şöyle değerlendirir: 

“Umm Haşim’in Lambası eksiklerine rağmen şahsıma özgü kısa öykü 

anlayışımı yansıtır. Önemli olan öyküler olaylardan yoksun olanlardır. 

Anlatımdan ve olayların art arda gelmesinden rahatsız olurken, öyküden 

çıkarılan derse ve onun manasına çabucak gelmekten mutluluk duyuyorum. 

Umm Haşim’in Lambası’nda ilgimi çeken Doğu ve Batı, madde ve ruh, 

insanların uyuşukluğu ve onları uyandırmak için var olan şiddetli arzu 

arasındaki çatışmanın görüntüsüdür. Bizdeki Dr. Ali er-Rai vb. eleştirmenler 

gibi yabancı eleştirmenlerin de öykünün önemini anlamaları beni 

rahatlatıyor. Her halükarda yazılarım düşündürücü, açıklayıcı ve çözümsel 

olarak tanımlanabilir. Öykülerimdeki hayal gücü unsuru zayıftır ve olaylar 

önemsizdir.”13 

Hakibe fî yedi musafir adlı eserinde ise yazar, Paris’te kaldığı iki yıl 

boyunca Batı toplumu hakkındaki fikirlerini anlatır. Bu eserinde yazarın 

yaşadığı ikilemleri de görmemiz mümkündür. Eserde Batı düşüncesindeki 

sistemliliğe ve bağımsız fikirlere dair övgülerini sıralayarak başlayan yazar, 

Mısır halkının, Fransız kadınların hayatın her alanında var olduğunu ve sosyal 

                                                 
12 Yahya Hakkî, Kındîlu Umm Hâşim,  Kahire, Dâru’l-Maarif, 2001; Musa Yıldız, “Yahyâ 

Hakkî’nın Kındîlu Ummi Hâşim’i”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, C. I, 2001, Sa. 3, 

s. 46. 
13 el-Eb Robert b. Kamil el-Yesu’i, A’lâmu’l-Edebi’l-‘Arabiyyi’l-Muasır: Siyer ve Siyer 

Zatiyye, Beyrut,eş-Şeriketu’l-Mutehaddidetu’t-Tevzî, 1996, s. 498. 
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hayata doğrudan katıldığını öğrendiğinde şaşıracaklarını anlatır. Lakin bu üst 

düzey kişilerin her zaman mutlu olmadığını, genellikle yalnız olduklarını, 

tabiata hasret olduklarını ve tabiata dair yalnızca hayvan ve bitki 

mağazalarında bir şeyler bulabildiklerini de satırlarına ekler. Buraya kadar 

olan kısımda çok karamsar bir bakış açısına sahip olduğunu söyleyen yazar, 

burada bulunan oldukça büyük şehir parklarından beğeniyle söz eder ve kendi 

memleketinde olmadığı için hayıflanır. 1969 yılında insanların hayatında 

bilgisayarların ne kadar etkin olduğuna da değinir. Paris’teki müzeler 

hakkında bilgi verir ve Mısır’ın hazinelerini de anmadan geçmez. At, domuz, 

yılan ve kurbağa bacağını yiyenleri eleştiren yazar, uygar insanların bunlarla 

nasıl beslendiğine şaşırır. Fakat sonra “Bizler başkalarının fikirlerine değer 

verirken, onlar kendi vicdanlarıyla yönetiliyor. Onlar temiz, biz kirliyiz”, der. 

Mısırlıların neden Fransızlar gibi olmadığını, ama aslında neden Mısırlıların 

kendilerinden olmayan diğerlerini etkileyen Roma ve Atina uygarlığı 

kökenine sahip Fransız, İngiliz veya İtalyanlara benzemeyi istediğini sorgular. 

Ona göre, bu bir uygarlık değil aksine barbarlıktır. Araplar kendi 

uygarlıklarının üstünlüğünü sağlayarak savunmaya geçmelidir ve Avrupa 

uygarlığının eksikliklerini açığa vurarak karşı atağa geçmelidir.14 

Sonuç 

Nihayetinde Yahya Hakkî, bir yanının Mısırlı diğer yanının Türk asıllı 

olması itibariyle iç dünyasında hep bir ikilem ve çekişme yaşamıştır. Bu 

nedenle Yahya Hakkî, tevarüs eden Türklüğü ve yaşadığı toplumun Mısırlılığı 

arasında gidip gelmiş, İslâmi tasavvufun, romantik bohemin, Doğu’nun 

düşünce tarzı ve Batı hayatının etkisi altında bir hayat sürmüştür. Bu ikilemi 

ortadan kaldırmak için de her daim bir arayış içinde olmuştur. Çünkü insanın 

aslını bilme isteği tabii bir durumdur. İçindeki bir yere ait olma duygusu onu, 

doğduğu, büyüdüğü ve yetiştiği Mısır toplumu içinde asimile olmaya sevk 

etmiştir.  

Yahya Hakkî, öykü, makale, fikir ve diğer edebî türdeki eserleri ve 

modern Arap edebiyatına getirdiği yeniliklerinden oluşan edebi hazinesini 

ardında miras bırakarak 9 Aralık 1992 tarihinde 87 yaşındayken Kahire’de 

ebediyete intikal etti. 
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KONAR-GÖÇER YÖRÜKLERDE BİR YAYLA GÖÇÜ HİKÂYESİ 

Ahmet ERYÜKSEL* 

Anadolu’nun coğrafi yapı ve şartlarına göre kültürel ve ekonomik 

yaşayışları şekil kazanan konar göçerler, hayatlarını idame ettirdikleri 

bölgelere göre Türkmen ya da Yörük isimleriyle anılmışlardır. Anadolu’da 

konar-göçerler, hayvancılıkla uğraşan, yaylak ve kışlaklar arasında sürekli 

hareket halinde olan göçebe gruplardır. Osmanlı döneminde olduğu gibi şimdi 

de toplumun en önemli unsurlarından birisi olarak devletin, idari, ekonomik 

ve hukuki yapısı içerisinde de yer almışlardır. Osmanlı arşiv belgelerinde, bu 

göçebe gruplardan bahsedilirken çoğunlukla, Yörük, Türkmen, Konar-göçer, 

Konar-göçer Yörük, Göçer Yörük, Göçer evli, Göçküncü ve Göçebe gibi 

isimler kullanılmıştır.1 

Konar-göçerler başka bir deyişle Yörükler, ya da Türkmenler, Orta, 

Güney ve Batı Anadolu ile Rumeli’de göçebe olarak hayatlarını 

sürdürmektedirler. Yörük kelimesi, Anadoli’ya gelip yurt tutan göçebe Oğuz 

boylarını ifade eder, bunlara ise Türkmenler de denilmektedir. Bazı 

araştırmacılara göre yörük kelimesi, yürümek fiilinden türemiştir. Bunun için 

kimileri Yörük yerine Yürük olarak kullanmışlardır. Bazı araştırmacılara göre 

ise Yörük ismi, kabiliyetli, iyi koşan, atak anlamlarına gelen “Yüğrük” 

kelimesinden meydana gelmiştir.2 

Koner-göçerlik, İslamiyet öncesi Türk toplulukları arasında yaygın 

olarak benimsenen bir hayat tarzı idi.3 

Müsmülan olan Oğuzlara ise, “Müslüman Türk” anlamına gelen 

“Türkmen denilmiştir. Türkmen kelimesi 11. asırdan bu yana Oğuz kelimesi 

ile aynı anlamda kullanılmaktadır. 15. ve 17. asırlarda Anadolu, Irak ve 

Suriye’de yaşayan aşıretlere de “Türkmen” denildiği görülmektedir. Bunun 

                                                 
* Okt., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Urdu 

Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (eryuksel@gmail.com). 
1 Büyükcan Sayılır, Şeyda; “Göçebelik, Konar-Göçerlik Meselesi ve Coğrafi Bakımdan Konar-

Göçerlerin Farklılaşması”, Türk Dünyası İnceleme Dergisi, Sa. 12/1 (Yaz 2012), s. 563-580. 
2 M. Said Doğan; Doğan, Cihangir, 

“http://www.journals.istanbul.edu.tr/iusoskon/article/view/1023004821/1023004377” 
3 Tufan Gündüz, “Konar Göçer”, DİA, XXVI, 162. 
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yanında şimdiki anlamda göçebe olarak kullanılan Yörük kelimesinin 14. 

asrın ikinci yarısında ortaya çıkıp kullanıldığını söylemek mümkündür. 

Kısaca söylemek gerekirse yörükler, yazın serin otlaklarda yani 

yaylalarda, kışın ise daha sıcak olan ovalarda hayvancılık yaparak yaşayan 

göçebe konar-göçerlerdir.4 

Yörüklerin, Orta-Asya’daki Türk soyunun devamı olarak Anadolu’ya 

gelen Türmenler olduğu ve bu grupların Anadolu’yu fethederek Türk devletini 

kuran Türklerin Oğuz şubesinden olduğunu söylemek mümkündür. Günümüz 

Anadolu’sundaki köy adları incelendiğinde Oğuz boyunun Anadolu’daki bu 

köy adlarıyla varlıklarını tesbit etmek mümkündür. Bu adların çoğu, zamanla, 

unutulmuş ya da tanınmayacak bir şekilde değiştirilmiş olmasına karşın Ömer 

Lütfi Barkan’na göre bugün Anadolu’da 36’dan fazla Kayı, 40 Bayat, 44 

Yazır, 54 Afşar, 29 Bayındır, 51 Çavuldur, 106 Eymür, 25 Alayundlu, 45 

Kınık gibi isimlerle 24 Oğuz boyunun temsil edildiği görülmektedir.5 

Senenin her mevsiminde önemli geçim kaynakları olan hayvanlarını 

daha rahat otlatabilecekleri ve barındırabilecekleri uygun coğrafi bölgelerde 

yaşamak zorunda kalan Yörükleri yerleşik hayata alıştırmak için Osmanlı 

Döneminde bir devlet politikası olarak, yaşadıkları bölgelerde köyler, 

mezralar ve yurtlar kurulmuş ve bu yerlere problemlerinin halli için kadı 

tayinleri yapılmıştır. Bu tür uygulamalardan birçok oymak kolaylıkla yerleşik 

hayatta iskân edilirken bazıları da yerleşik hayata geçmeye şiddetle karşı 

çıkmışlardır. Günümüz Türkiye’sinde göçer aile sayısının çok az kaldığı 

görülmektedir. Bu insanların yerleşik hayata geçmesinde otlakların azlığı, 

hareket alanlarının daralması, otlak ve meraların gün geçtikçe ziraat alanı 

olarak kullanılması ve hatta yerleşim alanına açılması gibi nedenlerden dolayı 

hayvanlarını besleme ve korumaları zorlaşmış ve bu gibi zorunluluklar da 

yerleşik alana geçmelerinde önemli etken olmuştur.6 

Yörük erkekleri, Boyuna bağlanan yörük keyfiyesi (orta Asya’dan 

Anadolu’ya uğurlanan öncü Türklere kendilerini daha kolay tanıtmaları için 

bir nişane olarak ebem kuşağı (gökkuşağı) renklerinden oluşan özel boyun 

                                                 
4 M. Said Doğan; Doğan, Cihangir, a.g.m. 

5 M. Said Doğan; Doğan, Cihangir, a.g.m. 

6 M. Said Doğan; Doğan, Cihangir, a.g.m. 
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bağı), Kuşak (bele bağlanan nakışlı ve nakışsız bellik), Yelek (cepken) , 

Körüklü şalvar, yün çorap, çarık (kundura) giyerler.7 

Yörük kızları, başa bağlanan yağlık denen başörtüsü, üç çeki burma 

(kırmızı, beyaz, yeşil renklerde) alınlık, alına bağlanan 40 gümüş çeyrek 1 

(bir) para 40 adetlik alınlık, sarka (yelek), üç etek (entari), nakışlı yün çorap 

(ala çorap), çarık (daha sonraları kunduraya geçmiştir) giyerler.8 

Yörük gelinleri, başa bağlanan ağar yağlık (sarı iplik nakışlı başörtüsü), 

çeki (6 renkten kırmızı, beyaz, yeşil, sarı, mavi, mordan oluşan alınlık süsü), 

kırklık (alına bağlanan 38 gümüş 2 altın dizili para), zıbın (işlemeli yelek), 

peşkir (kırmızı beyaz önlük), alaca çorap, çarık (kundura) giyerler.9 

Yörük kadınları, başa bağlanan yağlık, alına bağlanan kırmızı, mor, 

yeşil alın çekisi, 40’lık (alına bağlanan 37 gümüş 3 altın), nazar boncuğundan 

örülü beyaz, gök, yeşil boncuk sarmalı, beşli (boyuna takılan 1 beşibirlik veya 

beşli, 2 kırmızı liraya reşat altını da denilir, önlük (etek önüne bağlanan mavi, 

üzerine kırmızı tahtalı bez), önlük bağı (bele bağlanan nakışlı dokuma ip), 

kuşak (nakışlı bellik), ala çorap, çarık (kundura) giyerler.10 

Yörüklerin bazı özelliklerini şu şekilde ifade etmek mümkündür: 

Beklemeyi sevmezler, sabırsızdırlar. Meraklıdırlar, duyduklarını 

sorgulamadan, araştırmadan kabul ederler. İyi niyetli ve önyargısızdırlar. 

İnsanlara inanır, güvenir, iyi davranır, hoşgörü gösterirler. Çabuk sinirlenirler 

ama kızgınlıkları çok çabuk geçer, kinci ve intikamcı değildirler, kan davası 

gütmezler. Özür dileyeni affederler, hemen barışırlar. Bazıları inatçıdırlar, 

hatta bir pire için yorgan yakarlar. Yaşlıya ve kadınlara saygılı ve yardım 

severdirler. Vatansever, dindar, kanaatkârdırlar. Çevreye, küçük çocuklara 

karşı şefkatli, yetişkin aile fertlerine karşı otoriterdirler. Kadınlar erkeklerden 

kaçmazlar. Evlerde haremlik, selamlık yoktur. Kadınlar erkeklerle rahatça 

konuşurlar, ancak başlarını da saçları görünecek şekilde örterler. Dinde şekilci 

ve aşırı kuralcı değillerdir. Kadınların büyük çoğunluğu, erkeklerin ise çoğu 

namaz kılıp, oruç tutarlar ve bu nedenle manevi bunalıma düşeni ve intihar 

edeni çok azdır.  Genelde erkekler tek eşlidir. 2-3 eşli olanları çok azdır. Kadın 

ev yönetiminde söz sahibidir. Çadırın direği çok beceriksiz olanların dışında 

                                                 
7 https://semrabayraktar.blogspot.com.tr/2012/11/yorukler-kokeni-ve-tarihcesi.html 

8 https://semrabayraktar.blogspot.com.tr/2012/11/yorukler-kokeni-ve-tarihcesi.html 

9 https://semrabayraktar.blogspot.com.tr/2012/11/yorukler-kokeni-ve-tarihcesi.html 

10 https://semrabayraktar.blogspot.com.tr/2012/11/yorukler-kokeni-ve-tarihcesi.html 
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kadındır. Koyun, keçi güdülmesi erkeğin kuzu, oğlak, inek otlatılması 

çocukların; halı kilim dokunması, koyun sağımı, inek tavuk bakımı, sebze 

yetiştirilmesi ve tüm ev işleri kadınların görevidir. Dinin ve kanunların yasak 

ettiği yoldan para kazananların (hırsız, kapkaçcı, eşkiya, mafyacı, terörist, 

kaçakçı, çete) sayısı yok denebilecek derecededir. Böyle kişiler sevilmez, 

dışlanır. Çekingen, anti sosyal, kendi dünyasında, sessizliği seven insanlardır. 

Ölümü de doğum gibi normal bir olay kabul eder, yakınlarını, nerede ölürlerse 

o yerin mezarlığına gömerler. Mezar başucu taşlarının çoğunda ölünün ismi 

bile olmaz. Çocuklar genelde dedelerinin ve nenelerinin mezarlarının yerini 

bile bilmez. Mezar ziyareti yapanlarda çevredeki diğer etkin grupların 

etkisinde kalanlardır. Yaş günlerini kutlamazlar, ölüm günlerini de takip edip 

anmazlar. Yörük mezarlarını anlatan “Yörük mezarı gibi” bir deyim var. 

Sigara içeni fazladır. Ancak alkol ve kumar bağımlısı çok azdır. Atalarından 

gördüğü, bildiği gibi hareket etmek, iş yapmak ister, geliştirmek istemez, 

değişime direnir, yeniliğe kapalıdırlar, Töre, örf, adet, anane, gelenek ve 

göreneklere bağlıdırlar. Kendi akraba ve milletinden çok daha fazla 

yabancılara iyi davranırlar. Başka etnik gruplardan kişiler kan davası 

nedeniyle memleketlerinden kaçıp yörüklere sığınmışlardır. Yörük köyüne, 

mahallesine yerleşmiş, huzur ve güvenle yaşamışlardır. Yörükler kimsenin 

malı, canı ve namusuna göz dikmezler. Nankör değildirler, ekmeğini yediği 

kapıya hainlik yapmazlar, iyilik gördüğü kişiye sevgi ve saygı duyar, hatır 

gözetirler. Yabancı, kadın, zengin, yetkili kişi yanında çekingen davranırlar, 

eziklik hissederler, arsız, yüzsüz değildirler. Eline fırsat (mevki, para) geçince, 

değişip çevresine zülüm, eziyet etmesini sevmezler, baskı kurmazlar. Biraz 

zengin olurlarsa, camiye, fakir ve yaşlılara, kuran kursu ve öğrencilere yardım 

etmeyi severler. Sisteme uyumlu, gelenek ve yasalara saygılı, devlete 

bağlıdırlar. Bir araya gelip toplu olay yapmazlar. Milliyetçilik, ırkçılık, birlik, 

dayanışma, beraberlik duyguları zayıftır ama acıma, merhamet, affetme 

duyguları canlıdır. Terör olaylarına katılıp, insanları öldürmek, eşyaları tahrip 

edip, kırıp dökme, yağma gibi eylemleri yapmazlar. Bu konuda yapabileceği 

tek şey kendini savunmaktır. Selçuklu, Osmanlı ve 80 yıllık Cumhuriyet 

döneminde hiç yörük isyanı olduğu göze çarpmamaktadır. Yaşantılarının 

zorluğu nedeniyle yemek kültürleri yerleşik olanlara kıyasla fazla 

gelişmemiştir, şartlara ve elindeki imkânlara göre hayvansal gıdalardan 

yemek çeşitleri vardır. Askerliğe isteyerek giderler, askerliği dini ve milli bir 
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vatandaşlık görevi olarak görürler. Askerde onbaşı, çavuş rütbesine 

yükselenler sivil hayatta da bu unvanları taşırlar.11 

Sonuç olarak, Yörük, Türkmen ya da Konar-göçer olarak adlandırılan 

Anadolu’daki bu göçebe insanların yaşadıkları coğrafya, ekonomilerinin 

yanında kültürlerinin de oluşmasında etkili rol oynamıştır. Anadolu’nun 

göçebe hayatı yaşayan bu insanlarının kışlaktan yaylalara, yaylalardan da 

kışlaklara yaptıkları göçler, büyük şenliklere sahne olmuş ve bu şenlikler ise 

Türk halk edebiyatında çeşitli hikâye, destan ve şiirlere konu olmuştur. 

İşte aşağıya aldığımız Atabeyli Naci’nin “Obanın Şenliği” isimli 

hikâyesi, Yörüklerin şarkılı sözlü, danslı oyunlu ve şenlikli bu yayla göçlerine 

çok güzel bir örnektir oluşturmaktadır:12 

OBANIN ŞENLİĞİ 

Bir Yörük Göçünün Hâtırası 

Ekinler tarlalardan toplanmış, harmanlar kaldırılmış; bağlar bozulmuş, 

bahçelerin yüzü solmaya başlamış, Kasım yaklaşmış. Artık ovalarda otların 

kurumağa, ağaçların yaprakları dökülmeğe yüz tuttuğu güz mevsimi yüksek 

yaylalarında benzi sararmış pınar başlarının güzelliği kalmamıştı. 

“İnce Bel” yaylasının geniş yaylımlarını, “Gök Çay”ın soğuk su 

başlarını bahardan beri şenlendiren (Sarıkeçili) oymağının Gülceler Obası 

göçe hazırlanmıştı. Bir gün evvel obanın yaşlı kocaları göçe karar vermişler, 

bu karar her çadıra bildirilmişti. Ertesi gün, tan yeri ağarırken, sürüler, 

çobanlarının önünde sürülmüş; çadırlar, bir kaç dakîka içinde yıkılarak 

ağırlıklar kolanlı deve çuvallarına yerleştirilmiş ve ihdirilen develere 

yüklenilmişti. Sürüler göç yolunun kıyılarında yapılarak ve muayyen 

sınırlardan ayrılmayarak önden ilerliyor, arkadan çadır halkı sıra sıra, kocaları 

atlara, kısraklara binmiş, yetişkin çocuklar develerin hamutlarına oturtulmuş, 

körpe kuzulu analar, sırtlarında kundakları, gelinler kızlar ellerinde 

kirmanları13, delikanlılar omuzlarında av tüfekleriyle kâh türkü söyleyerek, 

kâh avlanarak güle oynaya gidiliyordu. 

                                                 
11 http://erdemliyiz.blogcu.com/yoruklerin-ozellikleri/5413583 

12 Atabeyli Naci, “Obanın Şenliği”, Türk Yurdu Dergisi, 1927, Sa. 25. 

13 Kirman: Yün veya kıl eğirmeye yarar, salîb (haç) şeklinde fırıldak; “tendirek ve eğirtmeç” 

de derler. 
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Tepelerinde henüz şafak sisi dağılmayan dağların donuk renkli koyu 

gölgeli kayalıklarında göçebenin cümbüşlü hareketi derin akisler bırakıyor, 

sarp çığırlarda adımlarını tereddüt ve tevekkülle atan develerin pest ve tîz 

âhenklerle öten çanları ıssız ve engin derelerde bir vâdi enîni14 terk ediyordu... 

Atlar kişniyor, tarumlar15 böğürüyor ve bazan sessizleşen kafilenin ayak 

seslerinden ürkerek çamlıkların arasından kalkan bir kartal, göklere doğru 

yükseliyor, dağların yüceliklerine hâkim kanatlarıyla yayla komşularını 

uğurluyordu. 

İncebel gözden uzaklaşmış, konak yeri yaklaşmıştı. Obanın yanık sesli 

“Yusuf”u arkada kalan yayla sırtlarına hasretle baktı. Bir iç gelişi ile başladığı 

şu (gurbet yakımı) ile göçebenin ırgınlıklarını16 basmağa çalışıyordu.17 

Ya, duman da vardır yüce dağların başında! 

Arzum da kaldı toprağında taşında... 

Ya, bizim de değil el, âlemin başında. 

 

Gitme turnam, bellerin avcısı çekilsin, 

İneceğin göllerin donu çözülsün! 

Kanadı bitmedik yavrular... kalındı kal!. 

 

İncebel’den indik Çukurova’ya, 

El kaldırıp durduk Hakk’a duaya. 

Mevlam bizi eriştire sılaya. 

 

Gitme turnam bellerin avcısı çekilsin, 

İneceğin göllerin önü18 çözülsün! 

Kanadı bitmedik yavrular.. kalındı kal! 

                                                 
14 Enîn: inilti. 

15 Torum: deve yavrusu.  

16 Irgın: 1. Talih, şans. 3. Zayıf, sıska, güçsüz. 4. Yorgun. 5. Hasta, rahatsız. 6. Durgun, sessiz, 

yorgun (kimse için).  
17 Hatıramızda yazılan yakımlar, türküler, milli havalar, doğrudan doğruya göçebe ve halk 

dilinde söylenegelmiş milli parçalardandır. Bunların kendilerine mahsus bestelerinin 

toplanmasını gönül arzu eder. 
18 Burada kelime “önü” şeklinde yazılmış ama dizgi hatası olmalı. Osmanlı Türkçesi ile 

yazılışta iki kelime arasında sadece bir harf farkı bulunmaktadır. Aslının“donu” şeklinde 

olduğu kanaatindeyiz.  
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Az, öz gidilmiş, dere tepe düz gidilmiş. Akşamın alacakaranlığında 

konak yerine gelinmişti. Göçebe konakları diğer konakları gibi değildir. 

Mesafe itibariyle daha kısa ve aynı zamanda, göç yolunun civarında çayırlık, 

çimenlik, sulak ve oldukça ormanlık olmak lazımdır. Bizim konağımızda, 

Sarıkeçili’nin her yıl göçünde uğradığı belli başlı bir yerdir. Burası bahar ve 

yaz günleri, yakınındaki kasaba halkının belli başlı mesiresini teşkil eden çok 

şirin manzarasıyla ekilen bir yerdir. 

Yeşil ve gür çamlıkların arasında bir gümüş zincir gibi kaynağından saf 

ve berrak fışkıran pınarının, kalın bir çam gövdesinden oyulmuş, asır-dîde19 

oluğuna nisbetle buraya (uzunpınar) derler. Konak yerinde yurtlar20 hemen 

hemen birbirine bitişiktir. Zâten yörük davarları kendi yatağını bilir, birbiriyle 

karışsalar bile yaylım zamanı gelince, kendi çobanlarının ıslığını ve heyheyini 

duyunca yat21 sürüden seçilir, çobanının önüne düşer. 

İşte, Uzunpınar’ın çevresinde develer ıhdırılmış,22 ağırlıklar yığılmış ve 

göz açıp yummadan çadırlar yerli yerine kurulmuştu! Bir yanda delikanlılar 

buldukları çalı çırpı ile ağıl çeviriyor, bir yanda obanın çocukları yakacak 

topluyor, çadırların içinde gelinler saç konduruyor23, ekmek eyliyor. Yörük 

kızları örgülü saçlarındaki gümüş zincirli altınlarını şıngırdatarak, kolları 

sıvalı etekleri çemrenmiş, ellerinde bakır helkelerle24 ağıllara süt sağmaya 

koşuyor. Obanın kadıncıkları, süt tavalarına yer düzeltiyor, diğer yanda kart 

kocalar develerin hamudlarını onarıyor, onlara akşam yemliği hamur topları 

hazırlıyor ve atlar köstekleniyordu25. Büyük bir beceriklik ve çeviklikle 

yapılan bu işleri ben, çadırın önünde yanmakta olan ocağın kenarında bir 

keçenin üzerine uzanmış sükûnetle seyrediyordum. 

Artık konak işleri bitmiş, herkes ve her şey yerli yerine yerleşmişti. Biz 

de obanın ulusu (Hasanca) ile çadırımıza çekildik. Akşam yallarını26 yedikten 

                                                 
19 Asır-dîde: Yüzyıldan fazla yaşamış.  

20 Yörük tâbirâtınca her çadırın işgal ettiği yerdir. 

21 Yat: yabancı.  

22 Ihdırılmak: çökertilmek.  

23 Saç kondurmak: Üzerinde ekmek pişirilen seçları yerleştirmek.  

24 Bakırdan mamül kulplu bakraç. 

25 Kösteklemek: Kaçmasını engellemek için hayvanın ayağını bağlamak. 

26 Yal: Arpa unundan sâde suda koyuca pişirilmiş bulamaç. Köpek yemi. 
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sonra sağa, sola, ileriye, geriye devriye saldıran çoban köpeklerine bütün 

obanın bekçiliği terk edilmiş, konağın bütün kapıları bu suretle adeta 

kilitlenmişti! 

Hasanca’nın pos bıyıklı, yağız çehreli oğlu Osman Çavuş ocak başında 

bağdaş kurmuş, saçaklı, küçük dağarcığından çıkardığı kahveyi tavada 

kavurmaya koyulmuş, Fatma Bacı, bir tarafta aş tavasını indirmekle meşgul; 

Ayşe gelin diğer ocakta (höşmerim) kotarıyor, küçük Zeynep kız da mini mini 

mengilli27 kollarını sıvamış, tasın içinde yoğurt eziyordu. Göç evinin akşam 

yemeği ne olacak? Kavrulmuş bir saç kebabı, kaymaklı ve ballı bir höşmerim, 

bir dığan28 pilavı, ayran ve süt bulaması... İşte, altun yıldızları parıldayan 

gökkubbeli tabiat sarayının saçağı altına kurulmuş, bütün hayat saflıklarını 

içinde taşıyan bir kıl çadırın konuğuna en aʻlâ ziyafet! 

Ekmeğimizi, aşımızı yedik. Fakfon29 zarflar tiryaki fincanlarıyla 

sunulan kahvelerimizi içtik... Odu eksilmeyen ocağın çıraklığında yanan 

çıranın aydınlığı karşısında çubuklarımızı tüttürdük. İhtiyar Hasanca, 

güngörmüş kart yiğitlerden, bize başından geçenleri anlatıyor, tatlı tatlı 

dinliyoruz! Ara sıra yârenliklerimize bacılar da karışıyordu. Çünkü 

göçebelikte kadınlar da birer erkektir. Onlar, şehir ve kasaba kadınlarından 

çok farklı ve muâşeretlerinde daha girişkendirler. Bir çadırı, erkeği olmayan 

bir kadın idare eder. Misafirlerini konuklar, vâki bir taarruzu cesâretle 

müdâfaa edebilir!.. 

Biz, hoş beş ederken diğer çadırlardan da komşular gelmeğe başlamıştı. 

Elbette, göç obasının konuklu çadırı böyle bir gecede ıssız ve cümbüşsüz 

bırakılamazdı. Yazın, ovaların sıcaklığından, sıkıntısından olduğu gibi şimdi 

de yaylaların soğuk yüzünden kaçmak için bu göç hayatı Yörüklerin bir 

bayramıdır. Birkaç güne kadar Sehil kışlağının ılık havasına kavuşmak 

sevinciyle bu gece kutlanacaktır. Çadırımıza girenlerden “Sarı Köse”nin 

elinde kemençe, “Takır Mehmed”in elinde dört telli saz, Çoban Ese (Îsâ)nın 

da koca kavalı vardı. Derken bir giriş faslı b aşladı. Ben obanın yabancısı 

olmadığımdan, bizim çengiler hoşlandığım havaları biliyorlardı. Çoban Ese, 

koca kavalıyla yanık yanık üflemeye başladı. Bu ezgiler, (bahse tutuşan bir 

çobanın, tuz verilmiş bir davar sürüsünü, su içmeye bırakıldığı bir sırada, 

                                                 
27 Mengil: Camdan bilezik. 

28 Dığan: Eskiden köylerde aş pişirmede kullanılan tava şeklindeki bakırdan yapılmış kap.  

29 Fakfon: Bakır, nikel ve çinkodan oluşan gümüş görünümünde bir alaşım.  
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kavalının hazin sesleriyle ayakları suya değmeden çeviren) bestesi idi. Ese, 

yanık sesli kavalıyla uzun havalardan da aldı. 

Pınar ayağına sazlar mı geldi, 

Suyunda yunmaya kızlar mı geldi? 

Turnalar mı geldi, kazlar mı geldi? 

 

Gitme turnam, bülbüllerin avcısı çekilsin, 

İneceğin göllerin donu çözülsün, 

Kanadı bitmedik yavrular, kalındı kal! 

Ese, dedim... Sarıkeçilinin yayla yakımını da üfler misin? Tosunum! 

Sonra kavalının keçeden mahfazası içinden çıkardığı uzunca bir iğde 

çubuğunun ucundaki yağlı paçavra ile –tüfek namlusu yağlar gibi- kavalının 

içini yağladı ve diz çökerek sağ dizine doğru ihtimamla uzattığı kavalının 

perdelerinde parmaklarını yoklayarak, şehikının30  bütün kuvvetiyle üflemeye 

koyuldu. 

Yükseğinde pâre pâre karın var, 

Alçağında mor sümbüllü bağın var, 

Yardan mı ayrıldın âh-u-zârın var. 

   Niçin kalkmaz yüce dağlar dumanın? 

Yükseğinde yavru şahin beslidir: 

Alçağında dudu31, kumru seslidir! 

Benim kara gözlüm kara yaslıdır: 

   Niye kalkmaz Sultan Dağı, dumanın? 

 

Bu uzun havaları, obanın en güzel hânendesi "Yusuf" çağırıyor ve kaval 

ara nağmelerini çalıyordu. Bu göçebe göğsünün güçlü nefesleriyle üflenen ve 

ruhların derinliklerinde ürpermeler uyandıran nağmelerin artık şen ve şakrak 

terennümlerle uyutulması zamanı gelmişti. Tekrar kahveler içildi, çubuklar 

dolduruldu. Elemle uyuşmağa başlayan gönüllerimiz gibi geri sönmeye yüz 

tutan ocağın ateşi de parlatıldı. Takır Mehmed, göğsü sedefli sazını kucağına 

çekti, Sarı Köse kemençesini sol dizine dayadı, bizim de, kulağımız kirişte, 

gözlerimiz tellerin titreyişinde dinliyor ve seyrediyoruz. Köroğlu sökün etti. 

Çadır kurdum Çamlıbel'in düzüne, 

                                                 
30 Şehik: nefes alma. 

31 Dudu: Papağan. 
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Mâil oldum sevgilimin yüzüne... 

Sırma, sedef döşetirim sazıma 

   Al yap ustam çabuk, benim sazımı, 

Ben bir Köroğlu'yum, dağda gezerim; 

Esen rüzgârlardan hile sezerim; 

Demir topuznmla kafan ezerim 

 

Nakarat 

 

Çamlıbel'den indiğimi görmüşler, 

Kır atımın zeykerinden bilmişler... 

Bana Ayvaz, Köroğludur demişler. 

 

Nakarat 

 

Hasanca, köstüklü Osman zeybeği de çalsınlar mı, efendi? dedi. 

- Çok iyi olur Hasanca, dedim. 

Osman zeybek, Yalvaç'ın Köstük köyünden, Molla Veli oğlu diye 

maruftu. Bundan kırk sene evvel eski büyük Konya vilayeti içinde ünlenmiş 

bir dağ kralı her nasılsa şekâvete sülûk32 etmiş. Fakat o sıralarda Anadolu'yu 

baştanbaşa iktisâden yakıp kavuran Rum, Ermeni bezirgânları müthiş bir 

hasmı, "gâvur düşmanı" idi. Osman'ın yakımı başladı. 

Osman yükün yıkmış yolun sağına 

Atım işlemiyor Findus dağına; 

Hiç adam teslim olur mu kürdün beyine; 

 

Süpürün şu damları Osman geliyor; 

Kır atına binmiş arslan geliyor!. 

 

Gece ile gündüz benim firârım 

Yokdur dîn-i İslâma benim zarârım!? 

Elimde Martinim, gavur ararım! 

 

Düştüm bir ırmağa ağlar giderim! 

                                                 
32 Şekâvete sülük etmek: eşkıya olmak.  
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Kızılırmak gibi çağlar giderim!. 

 

Osman'ın bindiği yaldızlı eğer; 

Her gelen kurşunlar Osman'a değer 

Osmanın annesi boynunu eğer; 

 

Açıl, gör dumanlı dağlar, kaygılardayız 

Garip bülbül gibi âh-u-zârdayız! 

 

Atımı bağladım ben bir çalıya, 

Arz-u-hâlim çıktı Bâb-ı Âlî'ye 

Yine minnet düştü saçlı doruya33 

Nakarat 

 

Bu güftelerin, kendilerine mahsus besteleri, nağmeleri vardır. Sazın 

titrek ve şakrak tellerinde, kemençenin ölgün sesli kirişinde imtizâc ederek bu 

bozulmamış, karışmamış öz Türk yuvasında, pek başka hislerle meşbûʻ34 

mûsikî zevkini bir kere tadıp, ondan üzülmek mümkün mü? Fasıl, diğer bir 

zeybeğe çevrildi. Bi't-tabi bu fasıllarda obanın ince belli, altın perçemli 

delikanlıları da oynuyorlardı. 

Kahve pişirir efeler; 

Kahvenin telvesin yerlere taşırır; 

Sığanıp çemrenmiş filcan deşirir; 

 

Yandım âh yandım camdan bakana! 

Canım kurban olsun sarılıp yatana! 

 

Kandil mi yanar efeler, 

Kandilin şevkine kelebek mi konar, 

Herkes sevdiğine böyle mi yanar? 

 

Efeler, yarenler çayır çemen üstüne! 

Bu gün de baskın var, efelerin üstüne! 

                                                 
33 Saçlı doru: Doru renkli yeleli at.  

34 Meşbûʻ:1.doymuş, tok. 2.ağzına kadar dolu. 
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En sonra Sarıkeçili'nin milli raksı: (teke zortlaması) adında bir sallama 

havasıyla fasıla nihayet veriliyor. Bu sallama, iki kişi tarafından karşı karşıya 

ve parmakların arasına sıkıştırılan kaşıkların şıkırtısıyla musikiye uyularak 

oynanıyor. Kısa Yörük cepkeni altında kuşak ve silahlıklarla sıkıca kuşatılan 

ince bellerin -raksın bütün ânâtındaki35- müstesna kıvrımları ve gövdenin her 

kısmının öyle hareketleri vardır ki, öz görgülerden, törelerden uzak kalmış ve 

benliğini yabancı milletlerin göreneklerine kaptırmış Türk gençleri, bugünkü 

bulaşık dans salonlarında, bu Türk raksındaki zevk, maharet ve inceliğin binde 

birini bulamazlar!.. 

Artık gece ilerliyor, herkes yerli yerine dağılıyor, ocaklar hafif 

çıtırtılarla yanmakta devam ederken obanın çevresinde uluşan köpeklerin 

emniyet ve huzuruyla ağıllarında geviş getiren davarların çan sesleri, bir keçe, 

bir kepenekten ibaret yatağımın içinde bana ninni gibi geliyor... Binlerce yıldır 

ırkımın maddi, manevi hasletlerini sinesinde taşıyan bu saf Yörük obasının 

temiz duygulu genç şenliğinin hatırasıyla tatlı bir uykuya dalıyorum. 

Kaynakça 

Atabeyli Naci, “Obanın Şenliği”, Türk Yurdu Dergisi, 1927, Sa. 25. 

Büyükcan Sayılır, Şeyda; “Göçebelik, Konar-Göçerlik Meselesi ve Coğrafi 

Bakımdan Konar-Göçerlerin Farklılaşması”, Türk Dünyası İnceleme Dergisi, Sa. 

12/1 (Yaz 2012), s. 563-580. 

Doğan, M. Said, Doç. Dr.; Doğan, Cihangir, Doç. Dr.; 

“http://www.journals.istanbul.edu.tr/iusoskon/article/view/1023004821/1023004377” 

Gündüz, Tufan; “Konar Göçer”, DİA, XXVI. 

http://erdemliyiz.blogcu.com/yoruklerin-ozellikleri/5413583 

https://semrabayraktar.blogspot.com.tr/2012/11/yorukler-kokeni-ve-

tarihcesi.html.

                                                 
35 Ânât: Anatomi, yapı.  
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NÂDİR NÂDİRPÛR’UN ŞİİRLERİNDE GÖÇ VE NOSTALJİ 

Melek GEDİK 

Nâdir Nâdirpûr, 6 Haziran 1929 tarihinde Tahran’da, kültür ve sanatla 

ilgilenen bir ailede dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Tahran’da 

tamamlayan Nâdirpûr, gençliğinde edebiyata ve şiir söylemeye ilgi duymasına 

rağmen siyasi faaliyetlerle de uğraşmıştır. Tudeh partisinin gençlik 

teşkilatının üyesi olmuştur. Fakat bir süre sonra siyasetten çekilmiş ve şiirle 

uğraşmayı tercih etmiştir.1 Nâdirpûr’u yakından tanıyan Celâl Metînî’nin 

aktardığına göre; İslam devriminden sonra yeni yöneticilerin uygulamalarına 

ve aydınların kavgalarına dayanamayan şair bir süre evine kapanmış, yakın 

dostlarıyla daha az görüşmeye başlamıştır. Sonunda yakın dostlarından birinin 

ısrarıyla Paris’e gitmiştir.2 Burada Sorbonne Üniversitesi’nin Fransız 

edebiyatı bölümünde öğrenime başlamıştır. Lisansını bitirdikten sonra 

Tahran’a dönmüş, sözleşmeli uzman olarak Kültür ve Sanat Bakanlığı’nda 

Honer u Merdom ve Nakş u Nigar dergilerinin yayınlanmasını sürdürerek bir 

müddet sonra bu dergilerin genel yayın yönetmenliğini üstlenmiştir. 1964 

yılında çalışmalarına devam etmek, İtalyan dili ve edebiyatı öğrenmek 

amacıyla İtalya’ya gitmiş, Peruca ve Roma şehirlerinde öğrenim görmüştür.3 

İran’a döndükten sonra beş yıl süreyle İran Ulusal Radyo ve 

Televizyonunda Gurûh-i Edeb-i Emrûz (Günümüz Edebiyatı Birimi) 

yönetmenliğini üstlenerek, çağdaş edebiyat şairlerinin hayatı ve eserleri 

hakkında programlar yapmıştır. Bu programlar aracılığıyla çağdaş İran 

edebiyatını tanıtmaya çalışmıştır. 1980 yılında Tahran’dan Paris’e gitmiş, 

1987 yılına kadar orada ikamet etmiştir. Aynı yerde Fransız Yazarlar Birliği 

üyeliğine seçilip konuşmacı olarak çeşitli toplantı ve konferanslara katılmıştır. 

1987 yılının sonlarında Boston’daki İran Kültür Derneği’ne davet edilmiştir. 

Daha sonra Harward, Georgetown, UCLA ve UC Berkeley üniversitelerinde 

                                                 
 Arş. Gör., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları 

Bölümü, Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, (bdrmelek@hotmail.com). 
1 Kâmyâr Âbdî , “Şâ’ir-i Çeşmhâ ve Desthâ Tahlilî Ez Sorûdehâ-yi Nâdir Nâdirpûr’’, Mecelle-

i Cihân-ı Ketâb, Tahran 2000, Sa. 3–4, s. 41. 
2 Celâl Metînî, “Ber Gozîdehâ (Nâdir Nâdirpûr Şâ’ir-i Çîredest (1308-1378))”, Mecelle-i 

İrânşinâsî, 2000, Sa. 46, s. 402-403. 
3 Hamîd Hâşimî, Zindegînâme-i Şâ’irân-i Muâsır-ı İrân, İntişârât-i Ferheng u Kalem, Tahran 

2009, s. 383.  
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konferanslar vermiştir.4 Celâl Metînî şairin Amerika’daki hayatı hakkında şu 

sözleri dile getirir: “Amerika’da ikamet ettiği yıllarda kimseden yardım talep 

etmiyor, geçimini kendisinden özel ders alan öğrencilerin ödedikleri az 

miktardaki ücretle karşılıyordu. Vefalı öğrencileri ölümünden toprağa 

verilişine kadar onun için ellerinden geleni yaptılar.”5 

Hayatının önemli bir kısmını ülkesinden uzak geçiren Nâdir Nâdirpûr 

19 Şubat 2000 tarihinde Amerika’da yaşamını yitirmiştir. Şairden geriye kalan 

şiir kitapları şunlardır: 

Çeşmhâ ve Desthâ (Gözler ve Eller), Tahran, 1954. 

Dohter-i Câm (Kadehin Kızı), Tahran, 1955. 

Şi’ir-i Engûr (Üzüm Şiiri), Tahran, 1957. 

Surme-i Hurşîd (Güneşin Sürmesi), Tahran, 1960. 

Giyâh u Seng Ne, Âteş (Bitki ve Taş Değil, Ateş), Tahran, 1978. 

Ez Âsiman tâ Rîsman (Dereden Tepeden), Tahran, 1978. 

Şâm-i Bâzpesîn (Son Akşam), Tahran, 1978. 

Sobh-i Durûgîn (Yalancı Sabah), ilk basımı Paris, II. basımı Los 

Angeles, 1982. 

Hûn ve Hâkester (Kan ve Kül), Los Angeles, 1989. 

Zemîn u Zemân (Yer ve Zaman), Los Angeles, 1996. 

Şair şiir kitapları dışında Ermeni şair Hovhannes Tumanyan’ın 

eserlerini ve Çağdaş İtalyan Şairlerden Yedi Sima adlı eseri çevirerek 

Farsçaya kazandırmıştır.6 

Nâdir Nâdirpûr yeni İran şiirinin gelişiminde önemli bir yere sahiptir. 

Şiirlerinde Nîmâ, Golçîn Gîlânî, Hanlerî, ve Tevellelî gibi şairlerden etkilenen 

Nâdir Nâdirpûr bu şairlerin çağdaş İran şiirine etkilerini şu şekilde ifade eder: 

“Nîmâ Yûşîc’in Efsâne, Gorâb, Hende-i Serd, Endûhnâk-i Şeb gibi ilk şiirleri 

anlatım açısından eksikliklere sahip olsa da yeni bir anlayış ve kalıbın içerikle 

                                                 
4 Hicabi Kırlangıç, Meşrutiyetten Cumhuriyete İran Şiiri, Hece Yayınları, Ankara 2014, s. 

291. 
5 Celâl Metînî, a.g.m., s. 403. 

6 Muhammed Hukûkî, Murûrî Ber Târîh-i Edeb ve Edebiyât-i Emrûz-i İran, Neşr-i Katre, 

Tahran 1998, s. 536. 
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uyumlu olması açısından oldukça iyidir. Bu şiirlerdeki yenilik Şehriyâr gibi 

gazel ve klasik şiire meyilli şairleri bile etkiler ve hatta Şehriyâr birkaç şiirini 

onlardan ilham alarak kaleme alır. Bu aşamadan sonra Nîmâ günümüze 

kadar devam eden kapalılık ve anlaşılmazlık batağına saplanır. Şiiri anlam ve 

şekil bakımından o kadar kapalıdır ki kendisinden başka kimse anlayamaz ve 

ulaştığı bu seviye Nîmâ’nın hayal gücünün doruk noktasıdır. Doktor Hânlerî, 

Nîmâ’nın takipçisi ve etkisi altında olduğu döneme kadar onun tarzında şiir 

söylemeksizin ayrı bir yol tutturdu ve neo-klasik denilen kendine has bir 

üslubu seçti. Hânlerî Farsçada çok sayıda vezin ve bahir bulunduğunu, 

serbest şiir söylemeye ihtiyaç olmadığını ve bu serbestliğin Batı edebiyatında 

ilgi görmesinin klasik yapı açısından Batı şiirindeki sınırlılıktan ötürü 

olduğunu düşünür. Düşünce özgürlüğü neticesinde yeni hareketlenmelerin 

başladığı 1320 yılının Şehrîver ayından sonra Sohen dergisi yayımlandı ve 

Doktor Hânlerî’nin üslubu ilerleme kaydederek bir grup genç şairi etkisi 

altına aldı. Ferîdûn Tevellelî de Hânlerî’nin yolundan çok da farklı olmayan 

biraz daha uzun bir yol katetti. Tevellelî’nin şiirdeki gücü Şehrîverden sonra 

açıkça görülür ve Nîmâ’dan sonra yeni İran şiirinin gelişmesinde hiçbir şairin 

onun kadar etkili rol oynamadığı söylenebilir.”7 

Çahâr-pâre kalıbında söylediği ilk şiirlerinde Tevellelî’nin 

mazmunlarından faydalanmıştır. Şairliğinin ilerleyen dönemlerinde şiirine 

yeni bir boyut kazandıran, güçlü bir anlatıma dayanan ve renkli betimlemelere 

yer veren bir estetik anlayışa yönelmiştir.8 Şiir dilini tekrar ve basmakalıp 

kullanımlardan uzak tutmaya çalışan şair türettiği kelimeler ve alışılmamış 

bağdaştırmalarıyla anlatımını güç kazandırmıştır. Klasik şiirin etkisi altında 

kalmasına rağmen özgün imgeler kurmada başarılı olmuştur. Günümüz 

okuyucusu onun şiirlerine baktığında, eski zamanların değil kendi zamanının 

şiirini okuduğunu hisseder.9 Yaşamın gerçeklerini etkileyici mazmunlarla 

dizelere aktarmaya çalışmıştır. Fransa ve İtalya gibi ülkelere yaptığı seyahatler 

sonucunda Batılı şairlerden etkilenmiş, şiirlerini kaleme alırken özellikle 

romantik Fransız şairlerden ilham almıştır.10  

                                                 
7 Ali Hoseyn Pûrçâfî, Ceryânhâ-yi Şi’rî-i Mu’âsır-ı Fârsî, İntişârât-i Emîr Kebîr, Tahran 

1995, s. 141. 
8 Muhammed Rıza Ruzbih, Edebiyât-i Muâsır-ı İran, Neşr-i Rûzgâr, Tahran 2002, s. 156. 

9 Seyyid Mehdî Zerkâni, Çeşmendâz Şi’r-i Mu’âsır-ı İrân, Neşr-i Sâlis, Tahran 2004, s. 400. 

10 Hamîd Hâşimî, a.g.e., s. 382. 
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Nâdir Nâdirpûr çağdaş İran edebiyatında romantik şiirin önde gelen 

temsilcilerinden sayılmaktadır. Şefi’i Kedkenî, Nâdir Nâdirpûr’un İran’ın 

romantik şairleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu şu sözlerle dile 

getirir: “Bu dönemde duyduğunuz sesler bana göre iki üç belirgin sesten fazla 

değildi. Biri romantizmin olgunlaşma sesiydi. Şimdi romantiklerden duyulan 

ses artık Tevellelî, Golçîn Gîlânî veya Hânlerî’ninki değil daha çok 

Tevellelî’nin deneyimlerini göz önünde bulunduran ve yeniliklere sahip olan 

daha genç romantiklerin sesiydi. Nâdirpûr, Golçîn Gîlânî, Tevellelî ve 

Hânlerî’nin üslubunu olgunlaştırarak devam ettirmiştir. Elbette Nâdirpûr 

kendinden sonraki dönemde romantizmin önde gelen temsilcilerindendir. Bu 

romantiklerden bir ses seçersek o ses “yaşlı bir heykeltıraşım ve hayal 

çekiciyle/bir gecede seni mermerden yarattım” dizelerinin sesi olacaktır.”11 

Nâdir Nâdirpûr’un ilk şiirlerinde ölüm korkusu, ümitsizlik ve karamsarlık 

belirgin olarak göze çarpar. Bu durum elbette Romantizmin şairin üzerindeki 

etkisinden kaynaklanır. Yurtdışında yaşadığı dönemlerde kaleme aldığı 

şiirlerinde ise bu duygular yerini vatan hasretine, gurbet sıkıntısına ve 

yalnızlığa bırakır.   

Nâdir Nâdirpûr’un Şiirlerinde Göç ve Nostalji 

Yaşadığı süre zarfında çeşitli ülkelere seyahat eden Nâdir Nâdirpûr 

ömrünün son zamanlarını ülkesinden ayrı geçirmiştir. Gerek eğitim sebebiyle 

gerekse de ülkesindeki siyasi ve toplumsal değişikliklerden memnun 

kalmadığı için gittiği ülkelerde verimli çalışmalar yapıp şairliğine olumlu 

yönden katkılar sağlayacak faaliyetlerde bulunsa da içindeki vatan hasretini 

dindirememiştir. Bu hasret kimi zaman şairi ümitsizliğe, yalnızlığa ve 

karamsarlığa sürüklemiştir. Nâdir Nâdirpûr’un şiirlerindeki vatan özlemi, 

gurbet sıkıntısı, yalnızlık, ümitsizlik ve karamsarlık temalarını daha çok şairin 

“Sobh-i Durûgîn” (Yalancı Sabah), “Hûn u Hâkester” (Kan ve Kül) ve “Zemîn 

u Zemân” (Yer ve Zaman) adlı şiir kitaplarında görmekteyiz.  

Nâdir Nâdirpûr yaşadığı dönemdeki siyasi ve toplumsal 

değişikliklerden olumsuz yönde etkilenmiş ve bu değişiklikler kendisi için 

adeta bir deprem etkisi yaratmıştır. Bu deprem bir anda her şeyi tersine 

çevirmiş, şairleri hayallerinden etmiş ve güzel günleri toprağa gömmüştür: 

Evi sallayan o deprem 

                                                 
11 Ali Hoseyn Pûrçâfî, a.g.e., s. 142. 
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Bir gecede her şeyi değiştirdi 

Uykudaki dünyayı alevler sarınca 

Sabahın külünü kanla doldurdu. 

…  

O, âşıkların kavuşma yolunu kapadı 

Şairlerin hayal fanusunu söndürdü 

Sazın tellerini kopardı 

Kadehin alnını kana buladı 

Güzel günlerin hazinesini 

Geçmişin gam toprağına gömdü.12 

(Hûn u Hâkester) 

 Şair ülkesinde yaşanan olaylardan duyduğu huzursuzluk sebebiyle her 

şeye sırtını dönüp gitme niyetinde olmasına rağmen bir yandan da ülkesini 

terk edecek olmanın derin üzüntüsünü ve endişesini duymaktadır: 

… 

Asızın gittiğim her tarafta, 

Korku ve yıkıntı gördüm 

Yolculuğa niyetlendim 

O perişanlığa sırtımı dönmek için 

Ama yuvayı terk etmenin üzüntüsü 

Güneşin yeri olan gözlerimi 

Gün batımının ufku gibi kızarttı.  

… 

Gurbete doğru yönelince 

Üzüntü yine beni ziyarete geldi 

                                                 
12 Nâdir Nâdirpûr, Mecmû’a-i Eş’âr-i Nâdir Nâdirpûr, İntişârât-i Nigâh, Tahran 2002, s. 817-

818. 
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Gökyüzünün yaşlı kölesiydim 

Bela zinciri boynuma vuruldu 

Evimi başkasına teslim etmedim 

Kader beni evimden etti13 

(Hûn u Hâkester) 

Nâdirpûr vatanını terk etmiş olmanın ve yurtsuz kalmanın kendisinde 

yarattığı endişe ve çaresizliği bir başka şiirinde şu şekilde ifade eder:  

Ey eski diyar, ey sevgili diyar! Yüreğimi söküp aldım senden, ancak 

bilmiyorum 

Kaçarsam nereye kaçayım, kalırsam nerede kalayım14 

(Gazel II) 

Ülkesinin hayali ile yaşayan şair ne olursa olsun doğup büyüdüğü 

toprakları başka memleketlere değişmez. Yaşadığı Batı ülkesinin güneşi dahi 

ona cılız ve soğuk gelir. Çünkü vatanı güneşin doğduğu topraklardır ve 

ülkesinin güneşi Batı’daki güneşten daha parlaktır. “Çocukluğunun ülkesi”ni 

anımsayınca üzüntüsü mutluluğa dönüşen şair vatanını “yaldızlı saray” ve 

“tarihin lacivert çatısı” olarak adlandırır: 

… 

Ah ey uzak diyar, 

Ey çocukluğumun ülkesi! 

Batı’nın soğuk güneşi bana haram olsun 

Senin güneşin inanç ufuklarımda oldukça 

Ey yadigâr toprak, 

Ey zamanın ebedi levhası, 

Ey temiz, ey sudan ve aynadan berrak olan! 

Kendi resmimi her yerde sende gördüm 

                                                 
13 Nâdir Nâdirpûr, a.g.e., s. 819. 

14 Nâdir Nâdirpûr, a.g.e., s. 721. 



106      DOĞU GÖÇ EDEBİYATI 

Gözüm sende oldukça kendimde görürüm. 

Ey yaldızlı saray, 

Ey tarihin lacivert çatısı! 

Senin hatıra fanusun rüyalarımdadır 

Gurbet revakının altı daima aydınlıktır 

Hayalinin ışığı ağlama yeridir 

Bulutlu sabahıma ışık saçandır 

Burada daima aydınlığın rehberimdir.15 

(Tulû’i Ez Mağrib) 

Nâdirpûr “Amerika Gecesi” adlı şiirinde hayatının son dönemlerinin 

geçtiği Los Angeles şehrinden bahseder. Los Angeles’ın görkemli binalarının 

ve etkileyici görüntüsünün şair için bir önemi yoktur çünkü bu şehir onun 

sürgün yeridir. Los Angeles, büyüsüne kapılanlar için “melekler şehri” olsa 

da onun için “cennet güzelliğinde bir cehennem” dir: 

Sürgün yerim: 

Batı’nın deniz kıyısında bir şehirdir 

Yaşlı çam ağaçları ve yeni saraylarıyla 

(Devlerin olağanüstü boylarından daha uzun) 

 

Bu şehir, yeryüzünün açgözlülerine göre 

Melekler şehridir 

Fakat cennet güzelliğinde bir cehennemdir16 

(Şeb-i Âmrîkâyî) 

Şair ülkesi ile arasındaki mesafelere rağmen gurbet diyarında başını 

çevirdiği her yerde İran’ı görmektedir. Güneşin doğduğu yer diye hitap ettiği 

vatanına geri dönmeyi ve onun güneşini görmeyi arzulamaktadır: 

                                                 
15Nâdir Nâdirpûr, a.g.e., s. 790-791. 

16 Nâdir Nâdirpûr, a.g.e., s.  942. 
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… 

Ey güneşin doğduğu yer, 

Ey Zerdüşt’ün ateşinin alevlendiği yer! 

Gece karşıma dikilse de 

Gözlerim bahtın yüceliğinden dolayı sana doğru bakar 

Yeryüzünün sisli zirvelerinin ardından 

Parlak gökyüzünde yıldızım bellidir.  

Ey güneş batmayan ülke, 

Ey genç bahtlı yaşlı ülke, 

Ey simorgun eski yuvası! 

Bir gün ansızın 

Gözüm pencereden ilişince göğe, 

Güneşini karşımda görürüm…17 

(Tulû’i Ez Mağrib) 

Şair bazen eski İran’ı hatırlar ve özlemini ülkesinin köklü geçmişi ile 

övünerek dile getirir. Milli değerlerine önem veren Nâdirpûr kimsenin 

ülkesine zarar veremeyeceğini, kendisi ölse de vatanının ebedî kalacağını 

haykırır: 

… 

Uzak diyarım, ey Tanrının eşsiz toprağı 

Hayalin “Zerdüşt”ün zihninde ve sevgin “Mânî”nin yüreğinde! 

Bozguncuların emri yıkamayacak seni 

Şeytanın ateşleri yakamayacak seni 

Acıyla ağlasam da ne gam, çünkü sen gülersin 

Erkenden ölsem de ne gam, çünkü sen yaşarsın 

                                                 
17Nâdir Nâdirpûr, a.g.e., s.  791-792. 
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Yaşa! Dostun ve düşmanın daima övmesi için seni18 

(Zemzeme-i Der Şeb) 

Nâdirpûr çocukluğunun mutluluk içinde geçtiği İran’ı özlemektedir. 

Ancak şairin memleketine olan aidiyet duygusu yavaş yavaş etkisini yitirmeye 

başlamıştır. Köklerinden kopmak Nâdirpûr’da ümitsizlik ve karamsarlık 

duyguları yaratmış ve gelecekten de beklentisi kalmamıştır: 

… 

Şimdi Batı’nın sahilinde oturdum 

Artık parlak bir gelecek yok karşımda 

Artık yol gösteren güneşim yok 

Evden kaçtım ve zamanın öfkesi 

Gurbet gecesi hakkımı düşmanca verdi 

Uzak yoldan toprağıma bakıyorum 

Ayak izimin yok olduğu 

Karanlık göğünde gündüz ölüdür 

Gün yok olduktan sonra duamın ne faydası var 

Yeşil çocukluk diyarımın sevinci nerede? 

Gülüşlerimin yine onda çiçeklenmesi için 

Toprağına koyacak bir kerpiç kalmadı 

Hayat dolu köyüm viran oldu 

Karların arasında kişneyerek  

Keykubâdlardan bana haber getiren Elburz nerede? 

Sanki onun gamlı iniltisinin sesi 

Sessiz ağlayışlarımda kayboldu 

Ne yazık ki yüce üzengisinden sabahın atlısı 

                                                 
18 Nâdir Nâdirpûr, a.g.e., s.  923. 
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Sarayıma artık adım atmaz 

Akşam güneşi gölgelemiş 

Ardımdaki muhteşem geleceğimi…19 

(Âyende-i Der Gozeşt) 

 Göçle birlikte toprağını kaybettiğini düşünen Nâdirpûr “ardında bir 

gölge bile” kalmadığını dile getirerek geçmişini de yok ettiğini belirtir. Gurbet 

onun için sonsuz bir zamana yayılmıştır ve buraya ayak uydurmaktan başka 

çaresi kalmamıştır: 

… 

Kendi kendime dedim: Ey toprağını kaybetmiş adam! 

Ardında bir gölge bile yoktur 

Bu ebedî gurbetten yüz çevirme 

Çünkü geleceğin şimdiki durumundan daha iyi değildir.20 

(Kısse-i Behârî)  

Gurbetin Nâdirpûr üzerinde yarattığı en büyük olumsuzluklardan biri 

yalnızlık duygusudur. Şair her yönüyle kendisine yabancı olan diyarda içe 

kapanık bir hayat yaşamakta ve gurbet sıkıntısını paylaşacak kimsenin 

olmamasından yakınmaktadır:  

… 

Kapımı dünyaya kapadım 

Önceden bildim, gurbet yalnızlığında  

Delilikten başka dert ortağının kapıyı çalmayacağını 

Kimse benden kimsesizlikten başka bir şey görmeyecek21 

(Ân Pertov-i Sûzân-i Câdûyî) 

 Nâdirpûr “Ber Âstân-i Behârân” (Baharların Eşiğinde) adlı şiirinde de 

gurbetteki yalnızlığından bahseder. Tutunacak kimsesi olmadığından yaprak 

                                                 
19Nâdir Nâdirpûr, a.g.e., s. 842-843. 

20Nâdir Nâdirpûr, a.g.e., s. 813. 

21 Nâdir Nâdirpûr, a.g.e., s.  906. 
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misali oradan oraya savrulmuştur. Şair için günlerin ve mevsimlerin önemi 

yoktur, çünkü gurbette geçen her anına mutsuzluk hâkimdir:  

… 

Ey gönül bu yabancı toprakta yolumu kime sorayım? 

Yere düşen yaprak gibi tufanın pençesinde esirim 

İyi ve kötü gün arasında fark bulamıyorum 

Gündüzüm geceye benzer baharım kışa22 

(Ber Âstân-i Behârân) 

Geçmişteki İran’ı özleyen şair çocukluk ve gençlik günlerini hatırlayıp 

o günlerin artık geride kaldığını düşünerek hüzünlenmektedir. Göç ve gurbet 

hayatını kötü bir şekilde deneyimleyen şair vatanından kopup gelen kimseleri 

“yabancı memleket”te yaşayacakları zorluklar konusunda uyarmaktadır: 

… 

Çocukluğumun eski bahçesi uzak 

Gençliğimin olağanüstü şehri ufukta gizli 

Meçhul memleketlerden gelen mahrumiyet treni 

Tanıdıkların diyarından bir avareyi 

Kendisiyle birlikte bu yabancıların diyarına getiriyor 

Yeni misafiri uyaracağım 

Bu yolculuktan geri dönmeye niyetlenmemesi için 

Yabancı memlekette o yürek  

Teskin olamayacak mesken edinemeyecek 

O da benim gibi gurbet gecesinde görebilecek 

Doğu’dan anayurduma yansıyan 

O büyülü yakıcı ışık 

Batı’dan parlamaya başlamayacak.23 

                                                 
22 Nâdir Nâdirpûr, a.g.e., s. 844-845.   
23 Nâdir Nâdirpûr, a.g.e., s. 907. 
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(Ân Pertov-i Sûzân-i Câdûyî) 

Nâdir Nâdirpûr romantizmin etkisiyle vatanına olan özlemini dile 

getirirken çoğunlukla “güneş”, “yıldızlar”, “gün batımı”, “gece”, “rüzgâr” 

gibi tabiat unsurlarından faydalanmıştır. “Ber Âstân-i Behârân” (Baharların 

Eşiğinde) adlı şiirinde vatanının kokusunu getirmesi için seher yeline seslenir: 

… 

Seher yeli nerede, yağmurdan sonraki dinginlikte 

Seni hatırlatır ey İran! Toprağının kokusuna misafirim.24 

(Ber Âstân-i Behârân) 

Sonuç 

Çağdaş İran edebiyatının önde gelen şairlerinden Nâdir Nâdirpûr İslam 

devriminden sonra İran’daki siyasi ve toplumsal durumların değişmesiyle 

birlikte gönüllü olarak ülkesini terk etmiş, göçün kendisi üzerindeki olumsuz 

etkilerini ve gurbette yaşadığı sıkıntıları şiirlerine yansıtmıştır. Göç, şairi 

yalnızca başka bir mekâna taşımakla kalmamış aynı zamanda farklı ruh 

hallerine bürünmesine de sebep olmuştur. Ülkesinden uzakta kaleme aldığı 

güçlü betimlemeler ve imgelere sahip şiirlerinde baskın temaları gurbet 

sıkıntısı, vatan özlemi, ümitsizlik, yalnızlık ve karamsarlık oluşturmuştur. 

Nâdirpûr için gurbet geçmişinden hiçbir iz bulunmayan, yalnızlık hissi veren, 

günleri ve mevsimleri hüzünle geçen, kendi tabiriyle güneşi bile soğuk olan 

yabancı bir diyardır. 
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İRAN GÖÇ YAZIN SÜRECİ 

Ümit GEDİK 

Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlükte göç olgusu: “Ekonomik, 

toplumsal, siyasal sebepler ile bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka 

bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, 

hicret, muhaceret”1 olarak tanımlanmaktadır. İnsanoğlu için birçok sebebi 

içinde barındıran bu olgunun, Kırgız Karak’ında belirttiği üzere aslında 

bireyler adına tek bir ortak sonucu vardır; o da göçün ardından bireylerin artık 

kendilerini ne terk ettikleri ne de her şeyi arkalarında bırakıp gittikleri yerlere 

ait hissedememeleri gerçeğidir.2 Çünkü göç, bireyler için geride bıraktıkları 

her şeyi, aidiyetlik duygusunu kaybetmekten başka bir anlama sahip olmayan 

bir gerçekliktir. Göç eden kimse: “Evini, sokağını, anılarını, yakın çevresini, 

tanıdığı doğayı, bildiği mevsimleri, tatları, kokuları hatta adının alıştığı 

söylenişini bile yitirir. Hangi zorunluluk ya da hangi kazanımlar uğruna 

olursa olsun, etkisi ne kadar uzun ya da kısa sürerse sürsün, yitirilen bir 

hayattır ve geriye kalan her şey gurbettir.”3 

Toplumları etkileyen her türlü siyasal, sosyal, kültürel değişimler 

insanlar üzerinde farklı etkiler yaratmıştır. Edebî eserler, bu etkilerin diğer 

kuşaklara aktırılmasını sağlayan en önemli anlatı biçimlerinden biri olmuştur. 

Bu bağlamda edebî eserlerde göç olgusunun varlığını ve insanlar üzerindeki 

yarattığı etkileri görmek mümkündür. 

Elbette edebî açıdan her değişim, zihinsel ve kültürel açıdan bir çeşit 

göçtür. Yani bilinen bir ülkeden, dili ve anlatımı bambaşka olan bilinmeyen 

bir yere gitmektir. İran göç yazınında bizim asıl tartışma alanımız modern 

dönemdir. Genel olarak göçmenler; elbette göçmen geniş anlamı ile Yûş’tan 

Tahran’a ya da Meşhed’den Tahran’a göç gibi bir örnek olmak dışında, ülke 

dışındaki daha uzak yerlere yapılmış olan göçler, modern İran yazınının 

değişiminde büyük bir paya sahiptir. 

                                                 
 Arş. Gör., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları 

Bölümü, Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (u.gedik1@gmail.com). 
1 TDK, Büyük Türkçe Sözlük, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2011, s. 954.   

2 Şenay Kırgız Karak, “Edebiyatta Yankılanan Bir Seda: Göç”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat 

Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2014, Sa. 51, s. 229. 
3 Şenay Kırgız Karak, a.g.m., s. 231-232. 
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Göç Yazın Süreci 

İran edebiyatı ve diğer dünya edebiyatlarında göç olgusu, yazılı ve 

sözlü edebiyat tarihi boyunca tartışılagelmiş en eski konulardan biri olmuştur. 

Göç olgusunun dinî-tasavvufî edebiyattaki ilk varlığını insanlık tarihi ile 

özdeş olan Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın cennetten sürülüp, dünyaya 

gönderilmeleri ile gözlemleyebiliriz. Klasik İran edebiyatı özelinde ise 

Şahnâme’deki Siyavûş’un göçü, bilinen ilk göç örneklerindendir. İranlı şairler 

arasında Sebk-i Hindi dönemi bir grup şairinin ve İran edebiyatının en büyük 

şairlerinden Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ya da Belhî’nin göçü de İran göç 

edebiyatı bağlamındaki örnekler arasında yer almaktadır. 

İranlıların toplumsal ve siyasal yenilenme dönemine girişin başlangıcı 

olan İran Meşrutiyet dönemine yaklaştıkça, İranlıların göç istekleri geçmişteki 

örneklerinden farklı olmuştur. Bu dönem başlangıcında Batının cezbedici 

özellikleri göç etme arzusunda olan kimselerin ilgilerini tamamıyla 

kendisinde topladıktan sonra, siyasal ortam da buna eklenmiştir. İran’da 

merkezi ve baskıcı hükümetlerin iş başına gelmeleri bu ülkede yaşayan bazı 

kimselerin düşünsel ve sosyal alanlarını daraltmış ve onları çaresiz bir şekilde 

göç etmeye mecbur bırakmıştır. Bu toplumsal ve siyasal yenilenme 

döneminde gerçekleşmiş olan göçün edebiyata girişinin ilk etkilerini, eserleri 

rahatlıkla göç ve sürgün edebiyatı alanında incelenebilir ve pay sahibi olan, 

eserlerinin temaları birbirleriyle benzerlik gösteren Mirza Fethali Han 

Âhundzade, Mirza Aka Hân-ı Kirmanî, Mirza Melkum Han, Zeynûl Abidîn-i 

Merâgaî gibi o dönem önemli edebî simalarının eserlerinde gözlemlemek 

mümkündür. Diğer taraftan özellikle sürgün hayatı yaşamak zorunda kalan 

Ebû’l Kasım Lâhûtî ile Sadık Hidayet, Bozorg Alevî, Seyyid Muhammed Ali 

Cemalzâde’nin eserleri geniş bir bakış açısı ile bu edebî alan içerisinde 

görülebilir. Bu saydığımız edebiyatçılar ve elbette ki adını dile 

getiremediğimiz diğer şair ve yazarlar yaşamlarının bir bölümünde göçmen 

olmuşlardır. Elbette bu göçlerden bazıları kendi tercihleri doğrultusunda 

gerçekleşmiştir; ancak bu tercihi göçün bir yönüyle de olsa siyasal ve 
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toplumsal zorlamalar sonucu gerçekleşmiş olduğu inkâr edilemez bir 

gerçektir.4 

İran İslam Devrimi ile birlikte ise İran’dan yabancı ülkelere özellikle 

batı Avrupa ülkeleri, Amerika, Kanada ve Asya ülkelerinden bazılarına yeni 

bir göç dalgası başlamıştır. İranlıların ülke dışında kültür, eğitim, sanat, basın 

yayın gibi birbirinden farklı uğraşları olmuştur. Bu göç dalgası ile basın ve 

yayın alanında ortaya konulan eserler, göç eden kimselerin sorun ve 

ihtiyaçlarını anlatma ve inceleme çabalarını, İran kültürü ve geleneğini ve İran 

devriminde toplumun durumunu açıklamayı içlerinde barındırmıştır. Aynı 

şekilde bu eserler ana dillerini koruma ve İranlı göçmenlerin kültürel kimliğini 

güçlendirme çabalarının da hikâyesi olmuştur. Büyük çoğunluğunu uzmanlar 

ve toplumun orta gelirli eğitimli kimselerinin oluşturduğu bu dönem İranlı 

göçmenler, yeni ülkelerdeki üniversitelerde eğitim ya da bilimsel ve edebî 

araştırma merkezleri ya da yaşadıkları ülkelerdeki özgür kültürel, idari ve 

iktisadi durumdan fazlasıyla etkilenmişlerdir. 

İran edebiyatı bağlamında bakıldığı zaman en fazla göçün İslam 

Devrimi’nden sonra gerçekleştiği bilinmektedir. Ancak İslam Devrimi’nden 

önce de bir olgu olarak göçün var olduğu ve sorgulandığı bilinmektedir. 
Göç edebiyatının en önemli özellikleri arasında şu saptamalar yer 

alabilir: 

Köklerinden kopmuş insanların bir serüvendir. 

Göç etmiş bir insan sadece vatanındaki evini terk etmez, dilinin evini 

de terk eder. Hem cismi hem de zihni sığınağını yitirir.  

Öyle ki göç etmiş bir kimsenin ayağı asla başka bir toprağa sağlam 

basamaz. Onun zihinsel kaderi de köklerinden koparılmıştır. Bunun 

sonucunda da ana dili de bir şekilde kayıptır. 

Göç edebiyatı, “Yabancı” ile kültür ve dilin karşı karşıya gelmesi ve 

yabancının zihin, yaşam ve dilini kendi kendisinin ağırlamasıdır. 

Göç edebiyatının temel alanı coğrafi karmaşadır. Ancak göç edebiyatı 

metinleri zihinsel, ruhsal ve dilsel göstergelere sahiptir. 

                                                 
4 Soner İşimtekin, “Ebu’l-Kasım-i Lahuti’nin Gözüyle Maksim Gorki”, Nüsha, 2016, XVI, Sa. 

42, s. 38, 42. 
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Göç edebiyatı, şair ya da yazarın göç yaşantısındaki unsurlardan 

oluşmaktadır. Yazarın yakın ya da uzak geçmişi de istese de istemese de 

onunladır ve eserlerinde rüya ya da kâbus şekli ile ortaya çıkmaktadır. 

Göç edebiyatı sadece tek bir kalıpta kalmamıştır. Bütün edebî ve 

sanatsal akımlardan etkilenmiştir.  

Göçün edebî eserler üzerindeki en büyük etkisi zihinsel, dilsel ve elbette 

metinlerin psikodilbilimsel etkileri üzerinde olmuştur. Göç etmiş kimse 

kaçınılmaz bir şekilde göç etkisini metinlerinin içine yansıtmıştır. Bu 

yansımaların metinlerdeki asıl omurgasını oluşturan özellikler de dil ve kültür 

olmuştur. Elbette göç etmiş kimse her zaman için anavatanı ve kültürü ile 

kendi göbek bağını korumak istemiştir. Belli bir süre sonra ise göçmen ne 

yazık ki bu göbek bağını koparıp özgürleşmiştir. Bu özgürleşme doğal olarak 

ruhsal ve dilsel sonuçlara sahip olmuş ve bazı yönleri ile yazar ve şairler 

üzerinde intihar, psikolojik sorunlar, ruhsal çöküntü gibi yıkıcı etkileri 

beraberinde getirmiştir. 

 Bu dönem edebî ve basın yayın çabaları her ne kadar dağınık ve 

etkisiz olsa da okunmaya ve incelenmeye değer birçok yönünün bulunduğu 

inkâr edilemez bir gerçektir. İran dışında meşrutiyet dönemi basın yayın 

çabaları özellikle gazetecilik alanındaki simaların ve yazarların; Muhammed 

Tahir Tebrizî İstanbul’da Ahter, Melkum Han Londra’da Kanun, Mirza Mehdi 

Han Kahire’de Hikmet, Seyyid Cemaleddin Kalkuta’da Hablü’l-Metin, her 

ikisi Berlin’de olan Takizâde Kave ve Hüseyin Kazımzâde İranşehr gazeteleri 

ülke içindeki siyasi akımlar ve meşrutiyet taraftarlarının izleyecekleri yollar 

üzerinde derin bir etki yaratmıştır.5 

 Çağdaş edebiyat eleştirmeni ve araştırmacılarından bir grup, göç 

etmiş yazarları köklerinden kopmuş, muhatap olunacak kimselerden yoksun, 

güvenilir ve doğru olmayan eleştirmenler olarak suçlamışlardır. Bu eleştirmen 

ve araştırmacılar ülke dışındaki edebiyatı ana vatanındaki edebî ve özgün 

dilsel gelişimlerden uzak, verimsiz, yaratıcılıktan ve hayal gücünden yoksun 

bir edebiyat olarak nitelendirmişlerdir. Şu anki İran’da da birçok taraftara 

sahip olan bu görüş ve suçlama isimlerini belirttiğimiz ve özellikle 

                                                 
5 Yahyâ Âryenpûr, Ez Sabâ ta Nîmâ, C. I, 9. bs., Tahran, İntişârât-i İlmî ve Ferhengî, 1387, s. 

249-252.  
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Muhammed Ali Cemalzâde gibi yazarlar adına kabul görmüştür.6 Ancak 

bütün bu maddeleri, özellikle son iki yüzyıl ile sınırlandırırsak daha fazla özen 

göstermemiz gerekliliği yadsınamaz bir gerçek olarak göz önünde 

durmaktadır. Yâhakkî’ye göre bu özenin gösterme nedenleri şu şekilde 

özetlenebilir: 

Anılan zamanda ülke dışındaki yazarların sayısı, özellikle seçkin ve 

bahsedilmeye değer kimseler oldukça az ve genellikle yukarıda isimlerini 

saydığımız kimseler ile sınırlı olmuştur. 

Yazar ve şairin kalemini harekete geçirecek ya da eserlerinin zayıf ve 

kuvvetli yönlerini eleştiri ve görüşleri ile çeşitlendirecek eleştirmen ve 

muhataplar olmamıştır. Diğer taraftan bu kişilerin ürettikleri işleri günümüz 

şair ve yazarları gibi ülke içerisindeki asıl muhataplarına ulaşamamış ve bu 

sebeple de ortada herhangi bir çaba ve hareket olmamıştır. 

Yazar ve günümüz ile kıyaslanamayacak derecede az da olsa muhatap 

arasında bir irtibat olsa dahi yazarı yazmaya teşvik edecek herhangi bir sebep 

olmamıştır. Bir şeyler yazılsa da muhatabın eline geç ulaşmış ve uzun süre 

basılmamış yazılı bir şekilde eser sahibinin elinde kalmıştır. Bunun sonucunda 

da Cemalzâde Yekî Bud Yekî Nebûd’da, Bozorg Alevi Çeşmhayeş’de kalmıştır. 

Yani bu yazarların sonraki ve ülke dışında eserleri çok az bir biçimde ülke 

içerisinde verilmiş edebî ürünler safında yer alabilmiştir.7  

İran’dan göç etmiş eğitimli kimseler gittikleri yerlerde camiler, yarı 

zamanlı okullar, Fars dili eğitim sınıfları, müzik ve İran güzel sanatları 

merkezleri, hat, resim ve minyatür gibi kurslar kurmada, kitap ve gazete basım 

ve dağıtımında, sanatsal etkinlikler, siyasal, kültürel ve edebî seminler ya da 

şiir geceleri düzenlemede ve iletişim merkezleri; yerel radyo ve televizyonlar, 

uydu ve internet ağları etkin bir rol oynamışlardır. Bu kimseler arasındaki üst 

düzey eğitim sahibi kimseler ise Şarkiyat merkezlerinde dil, edebiyat öğretimi 

ve İran araştırmaları alanında çalışmışlardır. Örneğin Amerika’da bulunan 

                                                 
6 Eleştirmenlerin, Cemalzade’nin edebî biçemine yaptığı yorumlar hk. bkz. Soner İşimtekin 

“Cemalzade’nin Edebî Üslubu ve İranlı Genç Yazarlara Cevabı”, İjla, Sa. 3/4, Kış 2015, s. 458 

– 461. 
7 Muhammed Cafer Yâhakkî, “Conbehâ ve Cevânib-i Edebiyat-i Muhâceret der Farsî-i 

Muâsır”, Ketab-i Mah-i Edebiyat ve Felsefe, Sa. 81-82, s. 32. 
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yirmi üç şarkiyat merkezinde Batılı ve İranlı öğrencilerden çoğu Fars dili ve 

edebiyatı ve İran çalışmaları alanlarında eğitim almaktadır.8 

Restgarfesaî bu dönem göçmenlerini diğer dönemdeki göçmenlerden 

ayıran özelliklerini şöyle sıralamıştır: 

Göçmen sınıf, daha çok kendi kültürel ve iktisadi gücünü, yerel ve 

uluslararası konumunu net bir şekilde bilmesi sonucu diğer ülkelere göç 

etmiştir. 

Göçmen sınıf özel hedef ya da hedeflerinin peşinden diğer ülkelere 

doğru yola koyulmuşlardır. Onlara göre hedeflerinin gerçekleşmesi için 

yardım eli uzanmış ve onları tek bir amaçla kendi iktisadî, siyasal ve 

toplumsal hedeflerine ulaştırmıştır. 

Göçmen sınıf, daha çok siyasi, kültürel, toplumsal, iktisadî açıdan 

“açık” olan ülkelere göç etmişlerdir. Örneğin istikametleri Batı Avrupa 

(Doğu değil) olmuştur, Kuzey Amerika’ya gitmişlerdir (Güney değil), 

Japonya, Tayland gibi ülkelere gitmişlerdir Asya ve Afrika’nın fakir ve geri 

kalmış ülkelerine değil. 

 İranlı göçmenler gittikleri her yerde, geçmişin aksine sadece edebiyat, 

şiir ve sanat ile uğraşmamışlardır, yerleştikleri ülkelerde iktisadi ve kültürel 

açıdan ülke halkı ile benzer bir yere sahip olmuşlardır. Günlük uğraşların 

yanı sıra edebiyat, şiir ve sanata da ilgi göstermişlerdir.  

Geçmişin aksine devrim sonrası İranlı göçmenlerin çok azı Arap ve 

Hindistan ülkelerine yolculuk etmiştir. Ancak bu arada Türkiye’nin konumu 

siyasi, toplumsal ve İran’a yakınlığı açısından önemli bir yere sahip olmuştur. 

Sovyetler Birliğinin dağılmasının ardından bir grup İranlı Maveraü’l-

nehr’in özgürlüklerini yeni kazanmış ülkelerine göç etmişlerdir. Ancak bu 

ülkelerin karışık ve düzensiz olan ortamları sadece ticaret ve geçici ikamet 

için uygun olmuştur, uzun süreli kültürel faaliyetler ve daimî ikamet için değil. 

Bu dönem İranlı göçmenler birleştirici, kültürel ve iktisadi çağdaş 

dünya olanaklarından yararlanarak, yabancı ülkelerdeki kendi faaliyetlerinin 

yanı sıra kendi anavatanlarının asıl sorunlarını unutmamışlardır. Kendi etnik, 

kültürel, millî, dinî değerlerini geliştirmek için durmaksızın çaba 

harcamışlardır. Şöyle ki İran İslam devrimi İranlıların dil ve kalemlerindeki 

engeli ortadan kaldırdığı sırada, eşzamanlı olarak ülke dışında da İranlıları 

kültürel ve toplumsal çabalara yöneltmiştir. Her ne kadar bu çabaların 

                                                 
8 Mansur Restgârfesaî, “Zeban ve Edebiyat-ı Farsî der Bîrûn ez Merzhâyî İran Pes ez İnklâb-i 

İslamî”, Nâme-i Pârsî, Sa. 4, s. 36. 
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tamamı İran’ın siyasi, toplumsal ve dini hâkimiyeti ile aynı yönde olmasa dahi 

İran’ın kültür, medeniyet ve tarihine yardım etmiştir. Gazeteler, dergiler, 
basın yayın, birçok Farsça eser dünyanın dört bir köşesinde İranlılar aracılığı 

ile yazılmış ve düzenlenmiştir. Ülke içindeki ve dışındaki İranlıları kendi 

ülkelerinin geçmiş, şimdiki ve gelecekteki problemleri ile daha da 

tanıştırmıştır. Ülke dışına yerleşmiş olan İranlılar ve ülke içindeki İranlılar 

arasında bir çeşit köprü kurmuş ve çeşitli alanlarda parlak eserler 

yaratmıştır.  

İranlı göçmenlerin çoğu, derin bir İran severlik duygusu ve kendi millî 

ve dinî değerlerine saygı olarak dış ülkelere gitmişlerdir. Her ne kadar belki 

de bazı siyasi ve dini inançlar birbiri ve kendi ülkesindeki hâkimiyet ile tabiat 

itibarı ile ihtilafa sahip olsa da vatanperverlik ve acıma hissi bunların git gide 

aşırı olan dini ve siyasi ateşlerini söndürmüş ve olumlu bir yöne doğru 

ilerlemiştir. Sonuç olarak kendi sonsuz medeniyet ve kültürel değerlerinin 

aracıları olmuşlardır. 

İranlı göçmenler, bu dönemde kendi edebî ve kültürel yapıtları 

alanında Fars dilinde çeşitli faaliyetlerde bulunmuşlardır. Göç edebiyatı bu 

dönemde İranlı göçmenlerin bütün edebî ve kültürel dönemlerinden daha 

çeşitli olmuştur. Bu anlamda 1357hş./1978-1372hş./1993 yılları arasında 

çeşitli alanlarda İran dışında bin dokuz yüz doksan altı adet kitap basılmıştır.9 

Çeşitli alanlarda basılan bu kitapların dağılımı şu şekildedir: 

 

Bibliyografi ve fihrist (Elli yedi adet) 

Felsefe (Altmış adet) 

Dinler ve mezhepler (Yüz altmış bir adet) 

Sosyal bilimler (İki yüz doksan üç adet) 

Uygulamalı bilimler (On dört adet) 

Takvim (Bir adet) 

Sanat (Otuz dört adet) 

Kadın sorunları (Otuz altı adet) 

Kültür (Yirmi bir adet) 

Eğitim ve öğretim (Bir adet) 

Dil (Yetmiş iki adet) 

Edebiyat (Yedi yüz seksen dört adet) 

Tarih (Yüz altmış iki adet) 

                                                 
9 Mansur Restgarfesaî, a.g.m., s. 37-38. 
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Bu eserlerin istatiksel olarak incelenmesi, edebiyatın geçmişteki gibi 

birinci sırada, sosyal bilimlerin ikinci sırada ve tarihin üçüncü sırada olduğunu 

göstermiştir. Bunlara ek olarak ilk kez kadın edebiyatı otuz altı adet, sanat 

otuz dört adet ile geçmişte verilmiş olan eserlere göre daha fazla ilgi alanı 

içerisinde yer almıştır.  

Birinci sırada temel ilgi odağı olan edebiyat alanındaki basılmış eser 

dağılımı ise şu şekildedir: Şiir üç yüz yirmi, hikâye ve roman yüz elli dokuz, 

eleştiri ve inceleme kırk dokuz, piyesler otuz yedi, makaleler otuz altı, klasik 

şiir kitapları yirmi sekiz, hiciv yirmi beş. 

 Göç edebiyatında, dünya edebiyatına da ilgi yoğun bir şekilde 

olmuştur. Dünya edebiyatı ile ilgili İranlılar aracılığı ile Farsça olarak 

yayımlanmış eserlerin dağılımı ise şu şekildedir: Yirmi tanesi roman ve 

hikâye, on üç kısa hikâye, on iki şiir, on piyes, on eleştiri ve inceleme.  

Tarih alanında yüz altmış iki eser yayımlanmıştır. Bunların doksan dört 

eseri dünya ve İran tarihi, altmış beş biyografi ve hatırat, üç sefernâme 

eserinden oluşmuştur. 

İranlıların 1371hş./1992 yılına kadar üç yüz doksan sekiz cilt eserini 

bastırdığı ülkelerin istatiksel dağılımı da aşağıdaki gibidir:  

İsveç (Yüz yirmi iki kitap) 

Almanya (Yüz üç kitap) 

Fransa (Yirmi sekiz kitap) 

İngiltere (On dokuz kitap) 

Amerika (On sekiz kitap) 

Danimarka (Beş kitap) 

Kanada (İki kitap) 

Arnavutluk (Bir kitap) 

İtalya (Bir kitap) 

Belirli bir süre birçok yazarın ilgisi siyasi içerik ve konular bağlamında 

olsa dahi, günümüzde birçoğu İran’ın gelenek görenek, kültür, medeniyet, 

sanat ve dilini anlatma çabasına yönelmiştir. Yine bu yazarların çoğunun ilgi 

alanları bilimsel konular dışında; milli kimlik, ana dili, batılılaşma, İran tarihi, 

kültürel değişim, iki dillilik ve çok kültürlülük, gurbet sıkıntısı, İran toplumsal 

gerçekleri ve ülke dışındaki ikinci nesil İran toplumunun sorunları olmuştur. 

İran dışında basılmış olan Farsça eserlerin niteliklerini bilmek için geçmiş 

yirmi yıllık dönemdeki değişimlerin çok iyi bir şekilde incelenmesi 
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gerekmektedir. Genel anlamda ülke dışındaki Farsça eserlerin basımı birkaç 

aşamaya sahiptir. Restgarfesaî bu aşamaları şu şekilde dile getirmiştir: 

Birinci aşama (1356hş./1977-1357hş./1978): Bu aşamada sadece yirmi 

yedi adet Farsça eser yayımlanmıştır. Yayımlanan bu eserler yeni üretilmiş 

eserler değildir. Aksine ondan önce İran’da yayımlanmış eserlerin yeniden 

incelenmesi ve basılması şeklindedir.  

İkinci aşama (1360hş./1981-1365hş./1986): Bu aşama eserleri daha 

çok siyasi soru ve cevaplardan üretilmiş eserlerdir. Bu soru ve cevaplar: 

Şah’ın devrilme nedeni, devrimin başarı nedenleri, İran’daki siyasi güçlerin 

durumu, İran Irak savaşı, İran ve Batı ilişkileri… gibidir. Bu yıllarda siyasi 

eserler en büyük başlık ve en büyük pazara sahip olmuştur.  

Üçüncü aşama (1365hş./1986-1370hş./1991): Bu dönemde İran 

dışında yerleşmiş olan yayıncılar, okuyucular, yazarlar daha somut durumlar 

elde etmiş ve daha ciddi bilimsel, kültürel ve edebî eserler basımını izlemiş ve 

kitap basımı da yükselişe geçmiştir. 

Dördüncü aşama (1370hş./1991 yılından günümüze kadar): Bu dönem 

ve sonrasında, her gün onlarca gazete, dergi, bülten ve Farsça eser dünyanın 

dört bir yanında yayımlanmış ve basın yayın, yayıncılar, kitapçılar ve yazarlar 

daha sağlam bir yer edinmişlerdir. Bu aşamada belli bir amaç için üretilmiş 

ve bilimsel kitapların basımı, hikâye, roman, şiir kitaplarının yazımı gelişim 

göstermiş ve yayımcılar, kitap satıcıları ve yazarlar yeni bir faaliyet alanına 

adım atmışlardır.10 

Bu dönem, daha önceki dönemlerden farklı olarak yüzlerce toplantı, 

seminer, konferans, bilimsel ve kültürel konuşmaların düzenlendiği, yüzlerce 

dernek, merkez, bilimsel, kültürel, sanatsal ve edebî kurum ve kuruluşların 

tesis edildiği daha seçkin bir dönem olmuştur.  

Bu dönem kültürel faaliyetlerinin yaygınlık göstermesi Farsça eserlerin 

basım ve yayımının İran dışında yaşayanlar arasında özel bir yere sahip 

olduğunu göstermiştir. Her kitap ve yazar kendi okuyucusunu bulmuştur. 

Yapılan araştırmalar, 1357hş./1978 yılından günümüze kadar İran 

dışındaki dört yüz kırk dokuz İranlı yayıncının Farsça eser basım ve 

dağıtımında faaliyette bulunduğunu ve bu sayının eserlerin yazarı olan 

yayıncıların da eklenmesi gerektiğini göstermektedir. 

                                                 
10 Mansur Restgarfesaî, a.g.m., s. 40-41. 
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Bu bağlamda elimizde mevcut son bilgilere göre, hâlihazırda dört yüz 

altı İranlı yayıncı ülke dışında faaliyet göstermektedir. Bunlar arasında yüz 

sekiz yayıncı Almanya’da, seksen altı yayıncı Fransa’da, elli üç yayıncı 

İsveç’te, doksan yedi yayıncı Amerika’da, otuz sekiz yayıncı İngiltere’de, on 

sekiz yayıncı Kanada’da bulunmaktadır. Yayım merkezleri ve kurumları 

arasında; Almanya’daki Noîd Yayınevi yüz on dört adet kitap ile ülke 

dışındaki en aktif yayınevidir. Noîd Yayınevi’nin ardından doksan sekiz adet 

ile Fransa da yayın hayatını sürdüren Areş Yayınevi ve kırk dokuz adet ile 

İsveç’te yayın hayatını sürdüren Bârân Yayınevi gelmektedir.11 

İran dışında basılmış Farsça eserler hakkında dikkat edilmesi gereken 

noktalardan birisi, basıldıkları yerlerde dağıtımlarının yapılmasıdır. Yazarları 

tarafından basımı yapılan kitaplardan bir kısmı, aile toplantıları ya da yerel 

oturumlar da anılan kitaplar olmaktan öteye gidememiştir. Son birkaç yılda 

İranlılar aracılığı ile birkaç basımevi kuruduğunu ve git gide başka insanların 

da bu alana dahil olduğunu da eklemek gerekir. 

Ülke dışındaki İranlı kitap satıcıları hakkında ise şu saptamalar 

yapılabilir. İranlı mağaza ve süpermarketlerin çoğu kendi mağazalarında 

küçük bir bölümü Farsça kitap ve yayınlarına ayırmışlardır. Bununla birlikte, 

Avrupa ve Amerika’nın önemli birkaç şehrinde sadece kitap satış işi ile 

uğraşan İranlı birkaç kitapçı bulunmaktadır. İran dışında basılan kitaplar için 

en az tiraj beş yüz cilttir. Bazı eserlerin ikinci baskıları da yapılmaktadır.  

Son yıllarda Avrupa ve Amerika’daki yayın sayısı artmış ve birçoğu 

Amerika’da yayımlanan yaklaşık iki yüz elli gazete, dergi ve bültene 

ulaşmıştır. Amerika’da yaşayan İranlıların; İranîyân-i Washington, İranîyân-i 

New York, Habernâme-i İranîyân gibi ücretsiz yerel gazeteleri vardır. 

İranlı dini azınlık ve siyasi grupların da kendilerine özgü dergi ve 

gazeteleri vardır. Bunlar arasında: Peyk-i Mehr-i Zerdoştîyân der West 

Minister Kaliforniya, Peyam-i Tufan (New York’taki Yahudi Merkez Örgütü 

yayını), Nâme-i Merdom (Tudeh Partisi yayın organı), Mecellât-i Kudekân ve 

Novcevânân, Mecellât ve Rûznâmehâ-yi Zenan, Kanun-i Muallimân, 

Mecelle-i Rudekî (müzik alanında), Jornâl-i Pezeşkî, Mecellât-i Nakd o 

Berresî-i Ketab gibi isimler zikredilebilir. 

                                                 
11 Mansur Restgarfesaî, a.g.m., s. 41. 
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Anılan yerlerde, edebî dernekler ve İran kültür merkezlerinin de Farsça 

olarak yayınladıkları: Kanûn, Mecelle-i Dustdârân-i Ferheng-i İran der 

Washington u Kanada Vancover, Kebûd (üç ayda bir çıkan dergi) İran ve 

Almanya Kültürel İş birliği Örgütü yayını, Chicago İran Kültür Derneği yayını 

Noîd gibi kendi gazete ve dergileri vardır.  

Şüphesiz günümüz enformatik çağında iletişim olanakları ülke dışında 

dağınık halde yaşayan İranlıları dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bir 

araya getirmeyi başarabilmekte ve İran içinde gerçekleşen dilsel ve edebî 

alandaki olaylardan inanılması güç bir şekilde haberdar olmaktadırlar. 

Günümüzde herkes birçok edebî eser, gazete, dergi ve yayımlanmış olan her 

türlü yayına internet üzerinden rahatlıkla ulaşabilmekte, hatta İran ile 

eşzamanlı olarak bu tür yayınları inceleme olanağı bulabilmektedir. Bu 

sebeple çeşitli kitap, yayın, gazete, radyo, televizyon, film ve tiyatro gibi kendi 

ana vatanlarında yayınlanmalarına izin verilmeyen her türlü eleştirel içeriğe 

sahip yayına, böyle bir zamanda iletişim araçları sayesinde rahatlıkla 

erişilebilmektedir.  

Sonuç 

Yazılı ve sözlü edebiyat tarihi boyunca tartışılagelmiş en eski 

temalardan biri olan göç olgusunun İran edebiyatındaki ilk örnekleri klasik 

İran edebiyatında, Şahnâme’de Siyavûş göçü, Sebk-i Hindi döneminde bir 

grup şairin Hindistan göçü ve İran edebiyatının en büyük şairlerinden Mevlânâ 

Celâleddîn-i Rûmî’nin göçü şekli ile rastlamaktayız. Bu temanın İran 

edebiyatındaki en belirgin örneklerinin ise İran Meşrutiyet ve İran İslam 

Devrimi dönemlerinde verildiği görülmektedir. 

İranlıların toplumsal ve siyasal yenileme dönemine girişinin başlangıcı 

olan İran Meşrutiyet ve İran İslam Devrimi dönemlerinde İranlıların göç 

istekleri klasik İran edebiyatı örneklerinde göze çarpan göçlerden farklı 

olmuştur. Bu dönemde Batının cezbedici özellikleri göç arzusunda olan 

toplumun orta gelirli ve eğitimli kişilerinin ilgilerini çekmiş ve bu dönem 

siyasi ortamı da bu arzuyu tetikleyen diğer bir neden haline dönüşmüştür. 

Dağınık bir seyir izleyen İran göç yazını, bu alan yazınının anlaşılması 

ve değerlendirilmesi adına önem arz etmektedir. Her ne kadar modern dönem 

edebiyat eleştirmenleri, göçmen edebiyatçıları çeşitli yönden eleştirmiş ve 

eserlerini dilsel gelişimlerden uzak, verimsiz, hayal gücünden ve 

yaratıcılıktan yoksun olduğu yönleri ile tanımlasalar dahi edebiyatçıların 

verdikleri eserler ve başarıları bu görüşü zayıflatmaktadır.  
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İran edebiyatı özelinde; toplumsal, kültürel ve psikolojik birçok durumu 

içinde barındıran bu alan yazının önemli eserlerinin bazıları Türkçeye 

kazandırılmış olsa dahi üzerine yapılacak araştırma ve incelemelerin 

gerekliliği tartışılmaz bir geçektir. Göç yazını üzerine yapılacak çalışmalar, 

bu yazının Türkiye’de daha çok tanınmasına ve alandaki boşlukları 

doldurmasını sağlayacaktır.     
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LÜBNANLI ŞAİR REŞİD SELİM EL-HÛRÎ VE MEHCER 

EDEBİYATINA ETKİSİ 

Turgay GÖKGÖZ* 

Mehcer Edebiyatına Genel Bir Bakış 

Arap Mehcer edebiyatı, XIX. yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın başında 

Suriye ve Lübnan da dâhil olmak üzere bazı Arap ülkelerinde meydana gelen 

sosyo-politik ve ekonomik durumlar nedeniyle Kuzey ve Güney Amerika'ya 

göç eden Arap yazarlar tarafından oluşturulmuştur. Mehcer yazarları 

edebiyatlarını geliştirmek, daha geniş bir coğrafi alanı kaplamak ve daha fazla 

okuyucu toplamak için kısa sürede yaratmış oldukları farklı edebi 

toplulukların etrafında birleşmişlerdir. Hem Kuzey Amerika hem de Güney 

Amerika'da kurulan bu edebi toplulukların asıl amacı, "Yeni Dünyada" Arap 

dili ve edebiyatını korumanın yanısıra, yeni fikirlere ve düşüncelere dayalı bir 

edebiyat yaratmak fikri olmuştur. Göçmen yazarlar, kurmuş oldukları edebi 

topluluklar aracılığıyla daha organize bir şekilde faaliyet göstermişlerdir. Hem 

Kuzey hem de Güney Amerika'da kurulan bu edebi topluluklar, Batı'daki Arap 

edebiyatının gelişmesinde ve geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır.  

Arap Mehcer edebiyatında, Mehcer yazarlarının eserleri kendilerine 

özel bir yer edinmişlerdir. Çünkü bu eserler, gerçek yaşam, samimi insani 

duygular, yüce sevgi ve güzel doğanın imgeleri ile çevrelenmiş zengin edebi 

mirasa örnektir. Nobel ödülüne ünlü Mehcer yazarı Mihail Nu‘ayme’nin aday 

gösterilmesi, Mehcer edebiyatının modern dünya edebiyatına etkisinin canlı 

bir kanıtıdır1. 

Bahsedildiği gibi, XIX. yüzyılın sonunda ve XX. yüzyılın başında, 

vatanlarında özgürlüklerinden yoksun bırakılan Arap Ortadoğu yazarları, 

"Yeni Dünyada" büyük umutlar taşımaktadırlar. Mehcer yazarlarının 

göçlerinin ilk yıllarında dillerini ve geleneklerini bilmedikleri bir toplumda 

yaşamaları pek de kolay olmamıştır. Ancak bir süre sonra karşılaştıkları tüm 

zorluklarla baş etmişler ve edebi faaliyetlerine başlamışlardır. Klasik Arap 

                                                 
* Araş. Gör., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 

Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (trgy1987@hotmail.com). 
1 Vilayat A. Jafarov, Saadat A. Ibrahimova, “Literary Societies That Played an Important Role 

in the Development of Arabic Mahjar Literature” International Journal of Humanities and 

Social Science, C. III, Sa. 14, Haziran 2013, s. 200.  
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edebiyatını çok iyi tanıyan bu yazarlar, yabancı topraklara ait olan Batı 

medeniyetini ve edebiyatını benimseyip eserleriyle modern Arap edebiyatına 

yeni bir ruh ve anlam kazandırmışlardır. 

Bu eserlerde, insan özgürlüğü, iç dünyası, saf sevgi, hümanizm ve 

düşünce özgürlüğü gibi değerler yüceltilmiştir. Eserlerde eski formların ve 

geleneksel temaların ötesine geçilerek yenilik getirilmiş, formun ve içeriğin 

birliği temel alınmıştır. Böylece, göçmen yazarlar gerçek hayatın taleplerini 

karşılayan eserler vermeye çalışmışlardır. 

Bununla birlikte Mehcer yazarları, bu edebiyatı geliştirmek için, ortak 

faaliyetlerin önemini anlamış bu amaçla Mehcer edebiyatının en ünlü 

temsilcilerinden olan Cibran Halil Cibran tarafından yönetilen ilk Arap 

edebiyat topluluğu er-Rabıtatu’l-Kalemiyye’yi 1920 yılında New York'ta 

kurmuşlardır. Bu topluluk yeni bir düşünceyle karakterize edilen yazarları 

şekillendiren en büyük Arap edebiyat topluluğuydu. Topluluğunun ilk üyeleri 

Mihail Nu‘ayme, İlya Ebu Madi, Nesib ‘Arida, Reşîd Eyyüp, ‘Abdulmasih 

Haddâd ve Nedrad Haddâd idi. Ancak New York'ta o zamanlar yaşayan 

meşhur Mehcer yazarı Emîn er-Reyhâni bu topluluğun üyesi değildi. 

Kalem Birliği’nin ana hedeflerini daha iyi anlamak için, Mihail 

Nu‘ayme tarafından yazılan ifadelerden bazıları şu şekildedir2: 

"Kâğıda mürekkeple yazılan her şey edebi bir örnek olarak kabul 

edilemez. Makaleleri ve şiirleri yazan herkes yazar olabilir. Edebiyat 

karadan, havadan ve hayattan ışık besliyor. Gerçek yazar, hassas, özenli, 

gerçek yaşamda ortaya çıkan tüm süreçleri ve bunları doğru şekilde ifade 

edebilme yeteneğini açıkça ortaya koyan bir kişidir. Edebiyatı geriden ve 

taklitten kurtarmaya çalışan bu "yeni ruh" bugünün umudu ve yarın 

dayanağıdır... Ancak klasik edebiyatı tamamen yeni edebi ruhun işleyişi için 

reddetmek doğru olmayacaktır. Bu yazarların bugün kullanılan ve gelecekte 

değerli bir kaynak olarak kullanılacak eserleri var. Bu eserlerin taklit 

edilmesi sadece edebiyatımıza zarar verecektir. Bu nedenle yeni nefes ve ruh 

getirmek gereklidir”.   

Mişel Ma‘lûf ve onun gibi düşünen yazar ve şairler arasında kuzeyde 

olduğu gibi güneydeki edipleri ve edebi faaliyetleri bir araya getirecek bir 

oluşuma ihtiyaç duyulmaktaydı. Bu ihtiyaç üzerine Şükrullah el-Curr’un 

                                                 
2 Jafarov, Ibrahimova, a.g.e., s. 200-201. 
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önderliğinde 5 Ocak 1933 tarihinde Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde el-

‘Usbetu’l-’Endelusiyye grubu kuruldu. Kurucuları ve üyeler arasında; Mişel 

Ma‘lûf, Şükrullah el-Curr, Davud Şekur, Naẓir Zeytun, Yusuf el-Ba‘ni, 

George Ḥasun Maluf, Naṣr Sem‘an,Yusuf Ğanem, Ḥabib Mes‘ud, İskender 

Kirbac gibi isimler yer almaktaydı. Söz konusu gruba sonradan Şefiḳ Ma‘luf, 

Reşid Selim el-Ḫuri, Kayser Selim el-Hûri, İlyas Ferḥat, Nimet Kazan, Tevfik 

Kurban, Tevfik Zaun gibi edebiyatçılarda katılmıştır. Mişel Ma‘lûf, on yıl 

süresince bu topluluğun başkanlığını yürütmüştür. Mişel Ma‘lûf’un 

ölümünden sonra şair Reşid Selim el-Hûrî topluluğun başkanı olmuştur. 1950 

yılında ise Reşid Selim el-Hûrî Lübnan'a döndükten sonra, Mişel Ma‘lûf’un 

kardeşi Şefik Ma‘lûf topluluğu yönetmiştir.  

Kuzey Amerika'da kurulan “Kalem Birliği" ile Güney Amerika’da 

kurulan "Endülüs Topluluğu" arasında benzer özellikler olsa da, klasik Arap 

edebiyatıyla ilgili genel fikirleri örtüşmemiştir. Böylece "Endülüs 

Topluluğu”nun üyeleri Arap edebiyatına yenilikler getirmeye çalışmış ve 

"Kalem Birliği" üyelerinin aksine, klasik Arap edebiyatının geleneklerini 

kullanmanın önemini vurgulamıştır. Ayrıca, "Endülüs Topluluğu" üyelerinin 

eserinde şiir önde olup nesir geride kalmıştır. "Endülüs Topluluğu" uzun bir 

süredir faaliyet göstermesine rağmen, 1960'lı yıllarda birçok üyesi vefat etmiş 

ve birçoğu ise vatana geri dönmüştür. Oryantalist Profesör A.Imangulieva 

“Endülüs Topluluğu”nun 1965’e kadar faaliyet gösterdiğini belirtmiştir3.   

Arap edebiyatının araştırmacıları Arap Mehcer yazarlarının başarısını 

farklı şekillerde açıklamışlardır. Bazılarına göre Mehcer yazarları Batı 

literatürüyle yakın ilişkiler içindeydi, diğerlerine göre ise başarı, 

gelenekselden farklı, yeni ve eşsiz bir şekilde yazılmış eserler nedeniyle 

meydana gelmişti. Her iki durumda da, yaşamın ve toplumun farklı yönlerini 

hassas bir biçimde anlatan Mehcer yazarları, yenilikleri Arap edebiyatına 

getirerek zengin bir miras yaratmışlardır. Göçmen yazarlar, yarattığı 

topluluklarla daha organize çalışıyorlardı. Hem Kuzey hem de Güney 

Amerika'da kurulan edebi topluluklar, Batı'da Arap edebiyatının gelişimi, 

tanıtımı ve daha yakından tanınmasında belirgin bir rol oynamıştır4. 

Reşid Selim el-Huri’nin Hayatı ve Düşünce Yapısı 

                                                 
3 A.e., s. 201, 204-205; Sultan Şimsek, Amerika’daki Göç Edebiyatında Din Anlayışı, 

Türkiye Alim Kitapları, Saarbrücken, 2015, s. 57-58. 
4 A.e., s. 205. 
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Reşid b. Selim b. Tunûs b. Mansûr b. Hanâ el-Hurî, 5 Nisan 1887 

tarihinde akdenize kıyısı bulunan Cebelu Lübnan ilindeki köylerden biri el-

Barbârâ’da dünyaya gelmiştir. Modern dönemin meşhur Arap şairlerinden ve 

ediplerinden birisidir. Babası Selim b. Tunûs el-Huri, Trablus, Sâfiyetâ ve 

‘Akkâr’da öğretmenlik yapmış evlendikten sonra ise bu mesleği bırakıp tütün 

ve ipek ticaretiyle meşgul olmuştur. Annesi Tuklâ Es ‘âd er-Rahbânî örnek bir 

ev hanımıydı. Kardeşi Kayser Selim el-Huri ise Mehcer edebiyatının bir diğer 

önemli isimlerindendi. Reşid Selim, kardeşleri arasında şiir ve edebiyata 

düşkünlüğü bulunmaktaydı. İlköğrenimini doğduğu köyde alan Selim, 

sonrasında Sayda’da bulunan Amerikan Güzel Sanatlar okulunda eğitim 

gördü.  Şair, sigara içmeyen, kahveyi seven yeri geldiğinde ise sevdaya düşüp 

ancak vatanına olan tutkusu nedeniyle evlenmemiş biriydi. 

 1906-1907 yıllarında Trablus ve el-Mînâ, 1908-1909 yıllarında 

Bişmizzîn, 1910-1911 yıllarında Zahle’deki Şarkiyat Fakültesinde, 1911-

1912 yıllarında eş-Şûyer’de bulunan İngiliz okulunda ve 1912-1913 yıllarında 

Amerikan okullarında öğretmenlik yaparken aynı zamanda şiirler kaleme alıp 

bu şiirlerini er-Reşîdiyyât (Brezilya, 1916) adlı divanında bir araya 

getirmiştir5.  

Reşid Selim, Brezilya’nın Miryâna şehrinde bulunan amcasının yoğun 

ısrarları neticesinde 1913 yılının Ağustos ayının başlarında, amcasının 

kendisine göndermiş olduğu 50 lira ile yol masraflarını karşılayarak, tereddüt 

ve merak içerisinde Brezilya’ya gitmek üzere kardeşi Kayser ve ailesiyle yola 

çıkmış tam da deniz yolculuğuna çıktığı esnada Lübnan’a bakarak kendisine 

aşağıdaki beyitte olduğu üzere sitem etmiştir6: 

 نصحتك ای نفس ال تطمعي

 و قلت حذار فلم تسمعي

                                                 
5 Ali Abdullah Amr, “Nesriyyâtu’t-Tabî‘ati fî Divâni’ş-Şairi’l-Karavî Dirâse Mevdû ‘iyye”, 

Mecelletu Cami‘ati’l-Ezher bi’Gazze, Silsiletu’l-Ulûmi’l-İnsâniyye, 2010, C. XII, Sa. 1, s. 

202-203; İbn Hatime-Hayri, Mevsû‘atu A'lami'l-‘Ulema ve'l-Udebâ el-Arab ve'l-Muslimîn, 

Dâru’l-Cîl, Beyrut 2005, s. 581; Kurul, el-Mevsû‘atu’l-Arabiyyetu, Şam 2006, C. XV, s. 359; 

Halil Ahmed Halil, Mevsuatu A‘lâmi’l-‘Arabi’l-Mubde‘în fî’l-Karni’l-‘İşrîn, el-

Muessesetu’l-‘Arabiyye li’d-Dirasât ve’n-Neşr, Beyrut, 2003, C. III, s. 1468. 
6 Sâlih ed-Dusûki, eş-Şâiru’l-Karavî Sîretun ve ‘Atâun, Dâru’n-Nefâis, Beyrut 1992, s. 18. 
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 فإن كنت تستسهلني الوداع

 عني إذن ود عيكما تد  

Ey nefis sana tamahkâr olma diye nasihatte bulundum 

Ve sana sakın dedim ama sen beni dinlemedin 

Eğer ayrılığın kolay olacağını sanıyorsan 

İddia ettiğin gibi vedalaş o zaman göreyim7. 

 Bu dönemde Lübnan’ın içinde bulunduğu şartlar şairi göç etmeye 

zorlamış nitekim ülkesinde fakirlik yaygınlaşmış, zulüm ve baskı Lübnan ve 

halkı üzerine çökmüş ve ifade özgürlüğü ortadan kalkmıştır. Amcası kendisini 

Brezilya’ya davet etmiş, dönemin koşulları da şairi ülkesinden ayrılmaya 

itmiş ve hislerini şu şiirle ifade etmiştir: 

 بلغت يف سين الرشد   ثرت على الظلم و ما

  عنقي من حبل مسد   لو مل أهاجر ما جنا

Ergenliğe gelmeden zulme karşı ayaklandım ben 

Eğer göç etmeseydim boynum idam ipinden kurtulmazdı 

Şair zor bir yaşam sürmekle beraber o kanaatkâr birisiydi. Kendisini 

şiire adamış, Arap milliyetçiliğine dair mesajını şu şekilde ifade etmiştir8: 

 زي أرض ملا عرفت قیمة كن              بعدت مهيت فغصت كنوز ال

  9شرايب و عزة النفس خبزي  ال أابيل شبعت أم جعت و الفنن 

Kendi hazinemi bildiğimden uzak durdum artık dünya hazinelerinden 
Ekmeğim gurur, içeceğim sanatken ben artık ne acıkırım ne de 

susarım10. 

                                                 
7 ed-Dusûki, a.g.e., s. 18. 

8 Amr, a.g.e., s. 203. 

9 A.e., s. 203. 

10 Hüseyin Yazıcı, Göç Edebiyatı, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2002, s. 263. 
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Şair, 1901 yılında Sayda Amerikan lisesindeyken ilk şiirini kaleme 

almış ve bu şiiri ilk hocası olan Kayser el-Ğarzûzî’ye göndermiştir. Bu 

kasideden geriye sadece yarısı kalabilmiştir11. Ancak hocası bu şiirin Reşid 

Selim tarafından yazıldığı-  na inanmamıştır. Bunun üzerine bu hususta 

öğrencisini imtihan etmiş ve Reşid Selim şairlik yönünü ispatlamıştır: 

  خطرت هتز من القوام األمسرا

 من اللحاظ هتز سیفا أبرتا

 تركیة تركت قلوب أويل اهلوى 

 قبسا و أعینهم غماما ممطرا

Esmer fiziği ile salına salına geldi 

Bakışlarında keskin bir kılıç 

Aşıkların kalplerinde bir ateş 

Gözlerinde ise yağmurlu bir bulut bıraktı12. 

Şair, evlenmeyişini şu cümlelerle ifade etmektedir: ”Gençliğim küçük 

kardeşlerime bakmakla geçti. Yaşım ilerlediğinde birçok şeyin farkına 

vardım. Ancak cebimde bir değişiklik olmadı. Cebim beni evlendirecek 

duruma gelince de son pişmanlık fayda vermedi”13. 

Evlilikle ilgili olarak şu dizeleri nazmetmiştir: 

 واصنع اخلالدین و اخلالدات  فتزوج و أنعم ولد مث زوج

 بل صل احلبل بني ماض وآت      ال تقطع أسباب عیشك مثلي

Evlen, çocukların olsun ve onları da evlendir, ebediyete ulaştır 

Hayatında geçmiş ile geleceğin arasında bir ipin olsun, benim gibi 

olma 

Reşid b. Selim, 1913 yılında Brezilya’ya gitmiş ve ticaretle meşgul 

olmuştur. 1958 yılında vatanına geri dönmüştür. Dimeşk’e olan özlemini şu 

                                                 
11 Şairin divanında bu kaside yer almamaktadır. Özel bir mecliste bu şiiri dile getirmiştir. 

12 ed-Dusûki, a.g.e., s. 17. 

13 Hüseyin Yazıcı, a.g.e., s. 270 ; Amr, a.g.e., s. 203. 
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satırlarla ifade etmektedir: 

 أان عائد ألموت يف وطين  لعروبة هیئين كفينبنت ا

 14علیه ابلبدن؟  نابلروح  مث أض  أ أجود من خلف البحار له

Arapçılık ülküsünü benim kefenim olarak hazırla Çünkü ben vatanımda 

ölmek için geri dönüyorum 

Denizlerin ötesinden canımı feda ederken vatana,     bedenimi 

sakınacağımı mı sanıyorsunuz? 

San Polo’da 1915 yılında çeşitli Arap ve yabancı okullarda öğretmenlik 

yapmış, bazı ticari kuruluşlarda da yer almıştır. Bu esnada Arap gazetelerinde 

ve dergilerinde şiirlerini yayımlamış ve Arap milliyetçiliğinin sorunlarını ele 

alan edebi sempozyumlara iştirak etmiş bunun üzerine de ün kazanmıştır. 

Arkadaşlarıyla beraber el-‘Usbetu’l-Endelusiyye adlı cemiyeti kurmuş ve er-

Rabıtatu gazetesinin yayım başkanlığını üstlenmiştir15.  

Şiirlerinde özellikle Arap milliyetçiliği, vatanına ve halkına olan özlem 

ve sömürgeciye karşı birlik olma fikirleri mevcuttur. Ona göre Arap 

milliyetçiliği Arap Birliği adı altında toplanarak Arap milleti, Arap mirası ve 

Arap diline olan aidiyettir16. 

Çocukluğuna, vatanına olan özlemi şu satırlardadır: 

 األغصان أصوات البالبل   بنا سكتت علىأحبا

 و مل یعد يف احلقل عامل   و أتى الرعاة من اجلبال

  17عاد اجلمیع إىل املنازل  قوموا نعودوا إىل احلمى

Ey dostlarım bülbüllerin sesleri dallarda sustu 

Dağlardan çobanlar geldi fakat tarlalarda işçi kalmadı 

Herkes evlerine döndü bizde haydi yurdumuza geri dönelim  

                                                 
14İbn Hatime-Hayri, Mevsû‘atu A'lami'l-‘Ulema ve'l-Udebâ el-Arab ve'l-Muslimîn, Dâru’l-

Cîl, Beyrut 2005, s. 581. 
15 Hüseyin Yazıcı, a.g.e., s. 264. 

16 İbn Hatime-Hayri, a.g.e., s. 582. 

17 A.e., s. 583. 
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Filistin davası için büyük bir gayret sarf etmiş ve direnen muhtelif 

akımları tek bir arada toplamış bu davayla ilgili olan gelişmeleri takip etmiştir. 

Nitekim 1917 yılında dönemin İngiliz dışişleri bakanı olan Arthur James 

Balfour girişimiyle sonuçlanan Balfour deklarasyonuna dair şu dizeleri nazm 

etmiştir: 

 فاحسب حساب احلق ای متجرب  احلق منك ومن وعودك  أكرب

 هج العباد، خسئت ای مستعمرم  تعد الوعود و تقتضي إجنازها

 من جیب غریك حمسنا ای بلفر  لو كنت من أهل املكارم مل تكن

 18و تؤوب مغلواب و أنت األقدر  فلقد نفوز و حنن أضعف

Hak senden ve senin vaatlerinden daha da büyüktür,    Ey kibirli, hakkın 

hesabını tut 

Yapmayacağın şeylerin sözlerini veriyorsun    Lanet olsun sana ey 

sömürgeci 

Ey Balfour, eğer sen soylu olsaydın   Diğerlerinin ceplerinden 

iyilik yapmazdın  

Biz zayıfken de yenebiliriz        Ama sen güçlü olsan da 

yenilebilirsin 

Karavî’nin şiirinde modern şiirde benzeri olmayan bir milliyetçilikle 

karşılaşırız. Şair mümin biri olmasının yanısıra Arapçılık unsuruna değer 

vermektedir. Sömürgeden kurtuluşun ise Arap birliği adı altında toplanmaktan 

geçtiğini ifade etmektedir. Arap milliyetçiliği ile ilgili kasidelerinden biri 

şöyledir: 

 هاتفا عش للعروبة

 حبیاهتا و دوامها

 وامدد ميني احلب ای     

 لبناهنا لشآمها    

 انظر إىل آاثرها

                                                 
18 Kurul, el-Mevsû‘atu’l-Arabiyyetu, Şam 2006, C. XV, s. 359. 

https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQXJ0aHVyX0phbWVzX0JhbGZvdXI
https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQXJ0aHVyX0phbWVzX0JhbGZvdXI
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 تنبئك عن أایمها

 هذا الرتاث ميت  

 معظمه إىل إسالمها

 19و قالوا : إنه أسلم

Arapçılık ülküsünün varlığı için bağırarak yaşa sen 

Lübnan ve Şam’ı sevgi ipiyle bağla sen 

Kalıntılara bak ki tarihi gösterir 

Bu miras barışa bağlıdır 

Hatta dediler ki bu miras kargaşaya teslim oldu  

Reşid Selim, ut çalmak için özel dersler almıştır. I. Dünya Savaşı 

sonrasında vatanına dönmek istese yapamamıştır. Söylemleri çeşitli Arap 

ülkelerindeki ders programlarında yer almıştır20. 

Reşîd Selîm, Brezilya'da çok zor şartlarda yaşamını idame ettirmiş bir 

vatan şairiydi. Mezhep ve hizip kavgalarından nefret etmiş, Araplar'ı 

birleştirecek her türlü inanç ve telakkiyeden yana olmuş, hıristiyan olmasına 

rağmen Hz. Peygamber'i öven şiirler kaleme almıştır21. 

Brezilya’da yeni bir dünya ile karşılaşan Reşid Selim, ilk günler sırtında 

sepet taşıyarak geçimini sağlamaya çalışmıştır. Burada bulunan zencilerden 

kötü muamele gördüğünü ve kendisiyle Turko diyelerek dalga geçildiğini 

ifade etmiştir. Bir süre Minas’da kaldıktan sonra Rio de Janerio’ya geçmiştir. 

Ekonomik sıkıntılar yüzünden ud çalarak geçinmeye çalışmış ve müzik 

eşliğinde şiirler söylemiş, seyyar satıcılık da yapmış ve pek çok mehcer edibi 

gibi zorlu günlerden geçmiştir22.   

Mehcer edebiyatının en gözde şairleri arasında yer almasına rağmen 

maddi olarak hep sıkıntı yaşamıştır. 1951 yılında arkadaşlarının kendi 

                                                 
19 Kurul, a.g.e., s. 359. 

20 Kâmil Selmân el-Cubûrî, Mu’cemu‘l-Udebâ mine’l’Asri’l-Cahili Hatta Sene, Dâru’l-

Kutubi’l-‘İlmiyye, Beyrut, 2013, C.II, s. 250-251. 
21 Hüseyin Yazıcı, “Mehcer Edebiyatı” DİA, XXVIII, İstanbul 2000, 366.  

22 Hüseyin Yazıcı, Göç Edebiyatı, s. 262. 
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aralarında para toplayıp kendisi için bir ev almak istemeleri üzerine “Kanaat 

bana yeter. Zenginlik ise beni hiç ilgilendirmiyor. Ben ülkemde kabir 

istiyorum, gurbette saray değil diyerek bu durumu reddetmiştir.   

Her daim geçim sıkıntısı yaşayan Reşid Selim, rahatsızlanmış ve tedavi 

olmak içinde hastaneye yatmıştır. Tedavi masraflarını karşılamak içinde çok 

sevdiği udunu ve kitaplarını satmak zorunda kalmıştır23.  

Tüm varlığını, kendisini Arap milliyetçiliğine adayan Reşid Selim, dini 

bölünmelere her daim karşı olmuştur. O bir ülke milliyetçiliğinden ziyade 

bütün Arap ülkelerini kapsayan bir milliyetçilik vardır. Yaşadığı dönemdeki 

70 milyonluk Arap dünyası için şu ifadeleri kullanmaktadır: “Ben 70 

milyondan biriyim. Onların her biri de benim. Benim onları kendimi 

sevdiğimden kat kat fazla sevmem gerekiyor” demiştir. Bu söylemleriyle 

Reşid Selim, diğer Mehcer şairlerine nazaran daha farklı bir Arap milliyetçisi 

olduğunu ifade edebiliriz.   

Reşid Selim, aşırı milliyetçiliği nedeniyle eleştiri almış, tanınabilmesi 

için “insan”ı ele alan şiirler yazması önerildiğinde ise “Kabul edin ki dediğiniz 

tarzda bir şair olabilirim. Ancak ben, bu konuda vatanımı kendimden daha 

fazla sevdiğim için üzgün değilim” demiştir. Arapçılık unsurunu Reşid Selim 

gibi yoğun hislerle ele alan başka bir mehcer şairi daha bulunmamaktadır. 

“Allah’a inancım nasıl sağlamsa, Arapçılığım da öyledir” demiştir24.   

Reşid Selim’de vatan unsuru adeta bir anne gibidir. “Biz de senin gibi 

sevgili kara bahtlı anneciğim, biz de senin gibi canım Lübnan’ım, kan ve 

gözyaşı seline batmışız, seni hiç mi hiç unutmayacağız” ifadelerini 

kullanmıştır25.  

Arap edebiyatında anne teması ilk kez mehcer edebiyatında ciddi bir 

şekilde ele alınmıştır. En içten hislerle bu temayı işleyenler arasında yer alan 

Reşid Selim’in Hidnu’l-Umm (Anne Kucağı) adlı kasidesinde son derece 

samimi duygulara yer verilmektedir.  

Reşid Selim’in ölmeden önceki vasiyeti önemli arz etmektedir: 

“Cenazemi Müslüman bir din adamı ve Hıristiyan bir kâhinin kaldırmasını 

istiyorum. Dua olarak da sadece Fatiha suresi ile es-Selâtu’r-rabbâniyeyi 

                                                 
23 A.e., s. 264. 

24 A.e., s. 267-269. 

25 A.e., s. 271. 
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okusunlar. Beni evimin yakınlarında belirlediğim bir yere gömsünler. 

Kabrimin üzerine de bütün hayatım boyunca mücadele ettiğim birliğin 

sembolü olarak birbirine kenetlenmiş ahşaptan bir haç ve hilal diksinler”. 

Ancak bu vasiyeti çeşitli nedenlerden ötürü yerine getirilememiştir.26  

Reşid Selim’in nesrinin de şiir kadar iyi seviyede olduğunu belirtmemiz 

gerekmektedir. Arap belagatının özellikleri onun nesrinde yer almaktadır. San 

Paulo’da er-Rabıtatu’l-Vataniyye es-Suriyye (Suriye Milli Birliği) adlı 

derginin editörlüğünü yaparken aynı zamanda Arap gençliğinin sözcüsü 

konumundaydı. Nesir çalışmaları A‘mâlu’l-Karaviyyi’n-Nesriyye (Karavi’nin 

Nesir Çalışmaları) adı altında Beyrut’ta basımı yapılmıştır.  

Reşid Selim’de diğer Mehcer şairleri gibi vatan özlemi çekmiş ancak 

bu unsuru diğer şairlerden farklı bir şekilde ele almış ve nitekim pek çok Arap 

edebiyatçısına örnek olmuştur. Ciddiyeti, duruşu ve Arap davasına sahip çıkışı 

ve bunu şiirlerinde işlemesi bunun yanısıra kimi Mehcer şairlerinin de yaptığı 

gibi klasik Arap edebiyatıyla bağları koparmaması bakımından üzerinde 

durulması gereken isimler arasında olduğunu ifade etmemiz gereklidir27. 

Reşid Selim 27 Ağustos 1984 tarihinde doğduğu köyde vefat etmiştir28. 

Eserleri: er-Reşîdiyyât (Sanpaulo,1916), el-Karavîyyât (1922) ve el-

E‘âsîr. el-Karavîyyât divanı iki cilt halinde basılmış olup 8 baba 

ayrılmaktadır: Fecr ‘alâ şefik, el-Bevâkir, el-E‘âsîr, ez-Zemâzim, el-Cemâhir, 

Zevayâ’ş-Şebâb, el-Mevcâtu’l-Kasîde, el-Ezâhîr, el-Lâmiyatu’s-Selâs.29 
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YENİ DELHİ-JAİPUR-AGRA ÜÇGENİNDEKİ MEV HALKININ 

GÖÇ DÖNEMİNDEKİ ANILARINDAN SEÇMELER 

Hatice GÖRGÜN* 

Göç olarak nitelendirilen bireysel ya da kitlesel nüfus hareketleri, 

insanlığın var oluşundan günümüze dek pek çok halkın tanıklık ettiği bir 

durum olmuştur. Toplumların hayatını her dönemde etkilemiş olan göç, 

bundan sonra da etkisini hissettirmeye devam edecektir.1 Doğal afetler gibi 

nedenlerin yanında insanların kendi çıkarları uğruna neden oldukları savaşlar 

da göçe neden olan faktörlerdendir. Gönüllü veya zorunlu olan bu nüfus 

hareketlilikleri sonucunda üretim ve yaşam tarzı değişikliklerine, iklim 

değişikliği yaşanmasına, kültürel çelişkilere, ekonomik ve politik farklılıklara 

maruz kalınmaktadır. Bu nüfus hareketlilikleri ülke içerisinde olabileceği gibi 

ülkeler arası da olabilmektedir. 1947 yılında Pakistan ile Hindistan’ın 

ayrılması sonucunda da dünyanın gördüğü en geniş göç dalgası yaşanmış ve 

yaklaşık 18 milyon Hindu ile Müslüman mübadele etmişti.2 

Göç, kişilerin ya da toplumların bulunduğu ortamda bazı sebeplerden 

dolayı karşılayamadığı ihtiyaçlarını başka yerlerde giderebilme umudundan 

kaynaklanmaktadır. Göç eden herkes gidilen yerde ne olacağını ve ne ile 

karşılaşacağını tahmin edemediği için kendini bir bilinmezlik içerisinde 

hisseder. Meydana gelecek problemlerle nasıl başa çıkılacağına dair kaygıları 

bulunmaktadır. Başka bir yere göç eden bir kişi hem göç ettiği yerdeki kültüre 

alışmak zorunda kalır hem de alıştığı kültür formalarından vazgeçemez. 3 Bu 

da tam bir kültür karmaşasına neden olmaktadır. Göç etmek zorunda kalanlar 

her ne kadar göç ettiği yere uyum sağlamaya çalışsalar da eski yaşantılarından 

kopamayarak özlem duyacaklardır. Ancak er ya da geç göç edilen ülke 

kabullenilecek bunun sonucunda da asli vatana bağları zayıf nesiller 

yetişeceği de kabul edilmelidir.    

                                                 
* Araş. Gör., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 

Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (hatice.gorgun@istanbul.edu.tr). 
1 Buket Akıncı, Ahmet Nergiz, Ercan Gedik, “Uyum Süreci Üzerine Bir Değerlendirme: Göç 

ve Toplumsal Kabul”, Göç Araştırmaları Dergisi, C. I, Sa. 2, Temmuz-Aralık 2015, s. 58. 
2 Kerem Kınık, “Göç, Sürgün ve İltica”, Hayat Sağlık Dergisi, Temmuz 2012, s. 38. 

3 Şenay Kırgız Karak, “Edebiyatta Yankılanan Bir Seda: Göç”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat 

Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Nisan 2014, s. 229, 231-232. 
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Göçün edebiyat ile olan ilişkisinin, sosyal bilimlerin bir diğer kolu olan 

sosyoloji ile kesiştiği yerde başladığı bir gerçektir.4  

Muhacirler, bin bir zorluk ve umutlar ile göç ettikleri ülkelerde 

karşılaştıkları güvensizlik ortamı, yalnızlık, terk edilmişlik ve dışlanmışlık 

karşısında çoğu zaman karamsarlığa kapılmışlardır. Çoğunluğun içerisinde 

kaybolmamak istemeyen göçmenler sahip oldukları en değerli hazineleri 

dillerini, dinlerini, kültürlerini ve kimliklerini yitirmemek için kendisi gibi 

aynı olaylara maruz kalan kişiler ile birlik olarak topluluklar kurmaktadırlar. 

Bu durum da onları içinde yaşadığı toplumdan daha da fazla koparmaktadır. 

Bazı gruplar hem nefsi müdafaa hem de içlerindeki tepki dolayısıyla çete 

kurmuşlar bazı gruplar ise kanun dışı faaliyetler ile kendini göstermeye 

çalışmışlardır. Bulunduğu ortamda dışlanmış ve hor görülmüş olan 

göçmenler, var olduklarını göstererek seslerini duyurmak amacı ile ara sıra 

şiddete başvurmak zorunda kalmışlardı.5 

Göçmenler açısından farklı kültürlerin karşılaşması da çatışmalara 

neden olan bir başka faktördür. Kültürü, bireyin üyesi olduğu mevcut 

toplumda edindiği bilgi, inanç, adalet sistemi, ahlak, töre, alışkanlıkları ve tüm 

diğer yeteneklerini içine alan bir bütün olarak kabul edebiliriz. Bir yaşam 

düzeni olarak var olan kültür, hem teknoloji, üretim, ekonomi, sanat gibi 

maddi unsurları içermekte hem de dil, din, ahlak anlayışı, örf, adet, gelenek 

ve görenekleri içeren manevi kültürü içermektedir. Kültürün manevi yönü ilk 

aklımıza gelen kavramı olmaktadır. Toplumların manevi kültürü ise 

gelenekleri, toplu davranış özellikleri, toplumsal kuralları, değer yargıları ve 

zihniyet yapısı ile birbirinden ayrı özellikler göstermektedir. İnsanlar, 

yaşadıkları ortamda uyum içerisinde olmadıkları zaman amaçlarına ulaşmakta 

zorluk çekerler bu da göç durumunda bireylerin önemli zorluklar 

yaşamalarına sebep olmaktadır. Bu zorlukların başında “kültür şoku” yer 

almaktadır. Kültür şoku, kavram olarak bir kültürden başka bir kültüre geçen 

kişilerin, yeni kültüre uyum sağlama aşamasında karşılaştıkları zorluklara, 

sıkıntı ve bunalımlara gösterdikleri tepkiler olarak açıklanabilir. Yeni gelinen 

ülkede hissedilen duygusal boşluk, yabancılaşma olarak ifade edilebilir. 

                                                 
4 Atıf Akgün, “Edebiyatımızda Göç ve Göçmen Edebiyatları Üzerine Bir Değerlendirme”, Göç 

Dergisi, Mayıs 2015, C. II, Sa. 1, s. 70.   
5 Semran Cengiz, “Göç, Kimlik ve Edebiyat”, Zeitschrift für die Welt der Türken,  Sa. 2, 

No. 3, Sivas 2010, s. 188. 
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Kültür şoku kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Kimisi kısa sürede uyum 

sağlayabilirken kimisi bu sorunu içten içe daha da büyütmektedir.6  

Hint alt kıtasındaki kültürel değişim süreci de 1857 yılına gelindiğinde 

ticaret maksadı ile bu bölgeye gelmiş olan İngilizlerin hâkimiyetine karşı Hint 

toplumunun ayaklanması ile birlikte başlamıştı. Ayaklanmanın başarısızlık ile 

sonuçlanması İngilizlerin bölgedeki sömürgeci tutumlarının artmasına ve 

bölgenin kültürel değerlerini hiçe sayarak sosyal yapıya müdahale eden 

baskıcı bir iktidara dönüşmesine sebep olmuştu. 1947 yılına gelindiğinde ise 

Hindular ile Müslümanların daha fazla bir arada yaşayamayacak olmaları öne 

sürülmüş ve bu gerekçe ile Hindistan’dan Bangladeş ve Pakistan olmak üzere 

iki devlet ayrılmıştı. Bu ayrılma sonucunda Müslümanlar kendileri için 

kurulan bu yeni ülkelere göç etmek zorunda kalmışlardı. Hindular da 

Müslümanların olduğu bölgeleri terk ederek Hindistan’a göç etmişlerdi. Göç 

esnasında yurtlarını bırakarak yeni ülkelere yerleşmek amacı ile yola çıkmış 

olan 12 ila 14 milyon insanın neredeyse yarısına yakın bir bölümü yollarda 

soyulmuş, insanlığa sığmayacak çeşitli saldırılara maruz kalmış ve hatta 

öldürülmüşlerdi.  1946 ve 1948 yılları arasında 500 binden fazla kişinin 

hayatını kaybettiği bilinmektedir. Hindu ve Müslüman ayrımı dışında kalan 

Sihler de bu kargaşa döneminde ağır hasar almıştı. Urdu edebiyatında Fesadat 

(Kargaşa) Dönemi olarak adlandırılan bu göç dönemi, bölgenin sosyal, siyasal 

ve kültürel yaşamını derinden etkilemişti. Fesadat kelimesi zamanla Hindular 

ile Müslümanlar arasındaki çatışma ve katliamları simgeleyen bir terim haline 

gelmişti. Bu dönemde yaşanan çatışmalar, soygunlar, yağmalamalar, köylerin 

yakılıp yok edilmesi, bölünmüş aileler, yollarda kaybolanlar nesir, şiir, öykü 

ve anıların temel konusu haline gelmişti.7    

Hindu ve Sihlerin saldırıları dolayısıyla Hindistan ile Pakistan’ın 

birbirinden ayrılması sürecinde yaşanan kargaşa olaylarına hazırlıksız 

yakalanan birçok Müslüman öldürülmüş ve zulme uğramıştı.8 Bu ırkçı kargaşa 

olayları ve zorunlu göçler sadece bölge halkını değil yazarları da derinden 

etkilemiştir. Yazarlardan bazıları konu hakkında yorum yapmaktan 

                                                 
6 Zeynep Aksoy, “Uluslararası Göç ve Kültürlerarası İletişim”, Uluslararası Sosyal 

Araştırmalar Dergisi, C. V, Sa. 20, Kış 2012, s. 298. 
7 Celal Soydan, “Urdu Öyküsünde Fesadat Dönemi ve İlerici Yazarlar”, Nüsha, Ankara 2001, 

Bahar, Sa. 1, s. 56-57. 
8 Seyyid Hasan Riyaz, Pakistan na Guzir Tha, Karaçi 1988, s. 541.  
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kaçınırlarken bir kısmı da olaylara geniş bir açıdan bakarak tarafsızca olayları 

yansıtmaya çalışmışlardır.9 Bu dönemdeki yazarların eserlerinde bu 

sosyolojik durumun izleri açıkça görülmektedir. 

Bu kargaşa dönemini kapsayan 1930 ile 1947 yılları arsında Urdu 

öykücülüğünde etkin bir biçimde varlık gösteren ilerici hareket, taşıdığı özgün 

mesajlar ile edebiyatçılar arasında birçok taraftar toplamıştı. İlerici hareketi 

benimseyerek destekleyen yazarlar, Hint alt kıtasında toplumunun sömürü, 

göç, hüzün yoksulluk, sınıf farklılığı, acı, dini taassup ve cinsel tabu gibi temel 

realitelerini dile getirmeyi amaçlamışlardı.10  

1947 yılına kadar Urdu edebiyatında öykünün genel anlayış ve 

kavrayışı İlerici Yazarlar Hareketi’ne mensup olan İlerici Edebiyatçıların 

öyküleri ile gölgelenmiş hâldeydi. Yayılmacılık politikası, kazanma isteği, 

fakirlik ve zenginliğin kıyaslanması, köleliğin zincirlerini kırma çabası, 

özgürlük elde etme bekleyişi, yeni bir dünya hayali ve bunun gibi durumlar 

bu dönemde öykülerin temel konuları arasında idi. Öykü yazarlarının pek 

çoğu bu konuları içselleştirerek kullanmaktaydı. Bu dönemin hemen hemen 

bütün yazarlarının öykülerinde büyük bir heyecan ve coşku görülmekteydi. 

İyilik-kötülük, zalim-mazlum, birey-toplum gibi kavramlar birbirinden ayrı 

bölümler halinde kullanılmaktaydı. Şiddet, bu öykü döneminin en belirgin ve 

baskın eğilimi idi. Toplumun karmaşa içerisinde olduğu günlerde insan 

dostluğu, yoldaşlık ve fedakârlık olayları o zamanların beğenilen gözde 

konuları arasında bulunmaktaydı.11 

Biz de bu yazımızda göç edenlerin yaşadıklarını anlamak için o günlere 

tanıklık eden hikâyelere yer vermeyi amaçladık. Ancak öncelikle bu kargaşa 

döneminde göç edilen bölge hakkında kısa bir bilgi vermek yerinde olacaktır. 

Çevirisini yaptığımız hikâyelerde adı geçecek olan Mevat şehri, Alvar 

bölgesinde yer almakta ve Tijara, Kişangarh, Ramgarh ve Bharatpur ilçelerini 

kapsamaktadır. Başka bir bölümü ise Gur Gaon (şuan Gurugram) toprakları, 

Nuh Firuzpur, Penahna ve Faridabad (Haryana eyaleti) üzerine kuruludur. 4 

Nisan 2005 tarihinde Haryana eyaletinde Gur Gaon bölgesindeki Mev 

                                                 
9 Recep Durgun, “Ahmed Nedim Kasimi Toplumcu Gerekçi Öyküleri”, Konya 2015, s. 73. 

10 Gülseren Halıcı, “İlerici Hareket Öykücülüğünde Ana Temalar”, Ankara Üniversitesi Dil 

ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, C. II, Sa. 48, s. 127. 
11 Ebû’l Kelâm Ḳâsımî, Âzâdî Kê Bad Urdu Fikşın, Sahîtya Akâdemî, Yeni Delhi 2001, s. 78. 
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çoğunluğunun olduğu bölge “Mevat” adı ile başkanının Nuh olduğu ayrı bir 

yönetim hâline gelmiştir. 

Mevat bölgesinin coğrafik sınırları çeşitli dönemlerde değişiklik 

göstermiş, bir zamanlar Mevat’ın sınırları Sultan Şahabeddin Guri’nin 

Delhi’sinden Ecmir (Ajmer) ve Agra’ya kadarken dış güçlerin saldırıları 

Mevat bölgesini işkence ve zulmün hedefi haline getirince sınırlar Delhi’den 

Mathura ve Jaipur’a kadar daralmıştı. Şuan adı resmi olarak Mevat olan bölge 

nispeten çok küçük bir bölgedir. Sınırları Mehroli’den Alvar’a kadar ve batıda 

Kot Kasım ve Behror’dan Burc bölgesine kadardır. 

Racputların ya da Racistanlıların bölgesi olan Mevat bölgesi; Delhi, 

Heryana, Racistan ve Yupi olmak üzere dört bölgeye ayrılarak bu bölgelerin 

birliğinin bozulması için bir bilinç oluşturulmaya çalışılmıştı. 

Hindistan’ın Kuzey Batısında bulunan Mev ya da Mevatiler, Müslüman 

Rajput kabilesinin bir uzantısıdır. 1947 yılındaki ayrılık döneminde Mev 

nüfusunun pek çoğu Pakistan’a göç etmişti. Şuan ise yaklaşık 12 milyon 

Mevlinin Pakistan’da yaşadığı düşünülmektedir. Pakistan’da yaşayan Mevler 

kendi kimliklerini ve kültürlerini kaybetmişlerdir. Ayrıca Müslüman Pakistan 

toplumu ile karışarak asimile olmuşlardır. Neredeyse 20 milyon nüfusa sahip 

olan Mevler, Racistan ve Haryana’daki Müslüman nüfusun büyük bir 

çoğunluğunu oluşturmaktadırlar. Mevler, Alvar ve Bharatpur bölgesinde de 

yoğun bir şekilde yaşamakta ve kendi dilleri olan Mevati dili ile bunun 

yanında Urduca konuşmaktadırlar.  

Biz de şimdi Mevat bölgesindeki Mev Muhacirlerinin hayat 

hikâyelerini o bölgede yaşayan ve fesadat dönemini görmüş olan büyüklerin 

anılarından Mevat’ın 1947 yılındaki durumunu sizlere aktarmaya çalışacağız. 

Göç edenlerin yaşadıklarını anlamak için o günlere tanıklık eden kişilerin 

“Taksim-i Hind aur Mevat” isimli kitaptaki anılarına göz atalım. 

Devlet Han Hanım’ın Fesadat Döneminde göç ile ilgili şunları dile 

getirmiştir:  

“Pahat sülalesinden olan Devlet Han Hanım, Bharatpur yönetimine ait 

Nagar ilçesinin Ekberpur köyündendi. Şuan da ise Lahor’un Cahman köyünde 

yaşamaktadır. 

1947’de yaklaşık 30 yaşındaydım. Evli ve 2 çocuk annesiydim. 

Oğlumun adı Huşi Muhammed, kızımın adı ise Bhuryan’dı. Köyümde bu güne 

kadar Muslim Lig ismini hiç duymamıştım ve Pakistan hakkında da hiçbir 
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fikrim yoktu. 1947 yılındaki kaos döneminden önce Mevat’ta tam bir güven 

ortamı hakimdi. Hiçbir sorun yoktu ve Hindu ile Müslümanlar tamamen 

kardeş gibi yaşamaktaydılar. Hindular ile yer içer, düğünümüze de 

cenazemize de gider gelirdik. Hindular ile her şeyi beraber yapardık. 

Bharatpur şehrinden başlayan fesadat bizim bölgemize de yayıldı. 

Bugüne kadar bu savaşın nasıl ve niye çıktığını hiçbir zaman anlayamadım. 

Birden bire dışarıdan Hindu isyancıları geldi. Onlar yerel Hindular ile birlik 

olup Müslümanların köylerini yakmaya başladılar. Bizim köyümüzde 

genellikle evler saman çatılıydı. Bu yüzden de aniden alev alırdı. Bu 

yangınlarda bir sürü insan yanmıştı. Geri kalanlar ise köyü bırakıp kaçmıştı. 

Hindu isyancılar da dur durak bilmeden yağmacılık yapmaktaydılar. 

Köyümüz başlarda korunaklıydı ancak çete ve yönetimin askerlerinin baskısı 

arttığı zaman sülalemiz Nagar’da yaşıyordu, bize durumun kontrolden 

çıktığını ve köyden gitmemiz gerektiğini, askerlerin köyümüze saldırmak 

üzere olduklarını söylemişlerdi.12 Biz de kendi köyümüzü bırakarak ailemin 

köyü olan Alvar yönetimindeki Alavar köyüne gelmiştik. Köyümüzün 

Catları13 bize hiçbir zarar vermedi, aksine irili ufaklı eşyalar ile birlikte köyden 

çıkmamıza yardım ettiler. Ancak Hindular ya Hindu olmamızı ya da bölgeyi 

terk etmemizi yoksa öleceğimizi söylüyorlardı. Bölgemizde Botoli köyünde 

birçok Mev köle olmuştu. Köyümüzde ne bir Mev öldürülmüştü ne de bir 

kadın kaçırılmıştı ancak yakın köyler olan Dundaval ve Shiyamaka’daki 

Mevler Hindular ile karşı karşıya gelince şiddetli savaşlar olmuş ve birçok 

insan öldürülmüştü. Ölenlerin hepsi Mev’di. Dundaval’daki Mevasi Mev’leri, 

Mevlerin Hindulara fark ettirmeden birlik olarak onlar ile savaşmasını istedi. 

Çete bütün köyü kana bulamıştı ve Mevlerin çoğu öldürülmüştü, sadece çok 

azı kaçabilmeyi başarmıştı.           

Alvara köyünde iki üç ay kaldıktan sonra Alvar yönetiminde de durum 

kötüleşmiş ve Müslümanlara saldırılar başlamıştı. Daha saldırının 

başlarındayken Alvara’yı da boşaltmak zorunda kaldık ve bir Mevlevi 

dışındaki bütün herkes köyden ayrılmıştı. Hâlbuki Mevlevi herkese köyü terk 

etmemeleri gerektiğini söylemişti. Köyden ayrıldıktan sonra Çete Mevleviyi 

ciddi bir şekilde yaralamıştı ancak daha sonrasında bu Mevlevi bir şekilde 

kurtulmuştu. 

                                                 
12 Serdar Azimullah Han Mev, Taksim-i Hind aur Mevat, Lahor 2017, s. 91.  

13 Kuzey Hindistan ve civar bölgelerinde yaşayan etnik gruba Catlar denilmektedir.  
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Dağın karşı tarafına geçerek oradaki İngiliz bölgesindeki Dhund Bhund 

köyüne ulaşabilmek için Alvara’dan ayrılıp Siyah Dağ’a (Kala Pahar) doğru 

gitmeye başladık, yolda Siyah Dağ’ın mağaralarına Alvar askerleri 

gizlenmişti. Onların rastgele ateş açmaları yüzünden binlerce Mev ölmüştü. 

Kadınlar, çocuklar, gençler ve yaşlıların hepsi ölüyorlardı. Bu üzücü olay 

gözümün önünde cereyan etmekteydi. Büyük bir şans eseri aileme zarar 

gelmemişti. Şehit ve yaralıların dışındakiler kaçtılar. Yaralı ve şehitlerin tüm 

malları da çete ve askerler tarafından yağmalandı. Şehitlerin cesetleri yerde 

birkaç gün kaldıktan sonra çukurlara atılmışlardı. 

Ailem bir süre Dhund Bhund köyünde yaşadı. Kızım Buryan bu köyde 

vefat etti. Ailemizin diğer üyeleri de Dhund Bhund köyüne gelerek bizlerle 

buluştular. Sonra Agul köyüne gittik ve oradan da bir süre sonra Sohna 

Kampına taşındık. Birkaç gün kampta yaşadıktan sonra da Gur Gaon yolu 

üzerinden tren ile seyahat ettik. Trene binmek de baya ızdıraplıydı. Özellikle 

birkaç kişiyi ileri çağırarak sıraya koymuşlardı ve sonra kalanları geri 

göndermişlerdi. Bu uygulama yüzünden birçok kişi ailesinden ayrı düşmüştü.  

Gur Gaon üzerinden Bhatund oradan da Fazilka Bengal’e ulaştık. 

Bhatund yakınlarındaki Ucar bölgesinde tren durduruldu. Vagon sıcak, 

boğucu ve çok kötü kokmaktaydı. Pencereyi açtığımda Sih çetesinin trenin 

etrafını sardığını gördüm. Onlar Çuhatti isimli bir kadını saçından tutarak 

pencereden dışarı doğru çekmeye başladı. Biz de onu içeri doğru çektik. 

Trenin üzerinde oturan insanlar bu manzarayı görünce aşağı inip kavga 

etmeye başladılar. Sihlerin yanında tüfekleri vardı. Onlar bizleri tüfeğin 

kabzası ile dövdüler fakat hiç kimse ölmedi. Ardından Fazilka’dan Hanival’a 

geldik. Aşağı yukarı 15 gün burada kaldık. Hanival’da bir bahçede sığınma 

imkânı bulduk. Sonra Lahor’a geldik ve uzun bir süre kamplarda yaşadık. 

Ondan sonra da Cahman köyüne yerleştik. Biz kendi isteğimizle Pakistan’a 

gelmemiştik fakat Hindu ordu ve çetelerinin bizi zor kullanarak kendi 

evlerimizden atmasıyla canımızı kurtarmak için buraya gelmek zorunda 

kalmıştık. 

Cahman köyüne geldiğimizde yiyecek hiçbir şeyimiz yoktu. Yiyecek 

alabilmek için işçilik yaptık. Bambawali-Ravi-Bedian kanalının kazı 

çalışmalarına başlandığı zaman ben de altı günlük çocuğumu bırakarak 
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kocamla birlikte çalışmaya başladım. O kanal fakir insanların hayatlarını 

sürdürmeleri için çok önemliydi.” 14 

Bölgedeki bir başka Mev olan Sudan Han’ın aktardıkları ise aşağıdaki 

gibidir: 

“1947 yılında yaklaşık 12 yaşındaydım. Müslim Lig’in ismini 

duymuştuk ancak bu konuda pek fazla bilgimiz yoktu. 1947 yılından önce 

bölgemiz tamamen güvenliydi ve Hindu-Müslüman ayrımı olmaksızın 

beraber yaşamaktaydık. Hiçbir dini ayrım yoktu. Hinduların evlerine gider 

gelirdik hatta aramızdan birkaçının Hindu sevgilisi bile vardı. Olaylar 

başladığında içlerinde ineğe tapanların sayısının fazla olduğu ilk Hindu 

çetelerinden haberim yoktu. Bu çetelere karşılık Mevler de çete kurdular. Bu 

Mev çetesi Bilaspur, Simla ve diğer yerleri yağmalayıp yaktılar. Ailemizdeki 

genç erkekler bu çeteye katılmışlardı. Bölgemizdeki çeşitli gruplar bir diğer 

grubun kadınlarını kaçırmadı. Hinduların ya Hindulaşmamızı ya da Pakistan’a 

gitmemizi talep etmekteydiler. Bölgenin Mevleri birlik olarak Ticara 

üzerinden pek çok insanın ve Hindunun öleceği saldırılarda bulundu. Birçok 

Hindu öldürüldü. Öldürülen Hindu kadınların elleri ayakları kesilerek takıları 

çıkarılıp alınmıştı. Hindular da bizim kadınlarımıza birçok bölgede aynı 

muameleyi yapmışlardı. Ordunun askerleri saldırdığında kendi bölgemizi 

bırakıp İngiliz bölgesine geldik. 

Kendi köyümüzden Mihnu Celalpur’a geldiğimizde orada değerli bazı 

dostlarımız vardı. Onlar askerlerin saldırısı sırasında canlarını kurtarmak için 

Hindu olmuşlardı. Alvar’ın yanında Baharatpur’da da birçok köydeki Mev’ler 

Hindu olmuşlardı. 

Yaklaşık olarak bir ay kadar Celalpur’da yaşadık sonra Gur Gaon 

kampına geldik. Kampta yiyecek ve içecek açısından kıtlık yaşanmaktaydı. 

İnsanlar gece gider ve mısır ile buğday alabilmek için hırsızlık yaparlardı. Bu 

hırsızlık yüzünden birçok Mev, asker ve Hindular tarafından öldürüldüler. 

Köyümüzden üç kişi buğday ve mısır getirebilmek için hırsızlık yaptıktan 

sonra geri dönüş yolunda Hindular tarafından etrafları sarılarak öldürülmüştü. 

Gur Gaon’dan tren yolu ile Muzaffer Garh’a geldik. Birkaç gün burada 

kaldıktan sonra ırmağı geçerek Lahor’a geldik ve Walton kampında kaldık. 

Walton’dan yerleşik hayata geçtiğimiz Chillar’a gittik. Kolayca bir toprak 
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parçası elimize geçti. İçlerinde eniştem Hüseyin Han’ın da bulunduğu birçok 

akrabamız bizimle birlikte bu bölgeye gelmişlerdi. Yaklaşık olarak bir yıl 

sonra da yerleştiğimiz bu toprak parçasını bırakarak Hindistan’a geri döndük. 

Mevat’ın hatıraları birçok insanı buradan geri gitmeye mecbur bırakmıştı. 

Eğer bu kargaşa olmasaydı kendi bölgemizi asla bırakmazdık. Kendi 

isteğimizle Pakistan’a gelmemiştik. Aksine zorla bizi Pakistan’a 

göndermişlerdi. Biz Müslim Lig’in yanındaydık ancak Mevat’ı bırakıp 

Pakistan’a gelmeyi hiç istememiştik.15 

Sonuç 

Hikâyelerden de anlaşıldığı üzere ana vatanlarını terk etmek zorunda 

kalanlar sahip oldukları toprakları bırakarak dost ve akrabalarından 

ayrılmışlardır. Böylece gittikleri bölgeye adapte olmak için geçen sürede 

sosyal ve kültürel bir bocalama dönemi geçirmişlerdir.  

Göç edenler, göç sırasında ve göçmen kamplarında yaşadıkları trajik 

olayların yanında göç ettikleri ülkede de aradıklarını bulamayınca psikolojik 

bir çöküntü yaşamışlardır. Bu dönemde toplumsal düzen bozulmuş ve kültürel 

değerler ortadan kalkmıştı. Bu yaşananlar da tüm detayları ile edebiyata 

yansımıştı. Aynı tarihi geçmişe ve kültürel değerlere sahip olan Hint alt 

kıtasındaki halk, Hindistan’ın bölünmesinden sonra sınırların ayrılması ile 

birlikte bıçakla kesilmiş gibi ayrı birer kimliğe bürünmüşler ve bir anda 

birbirlerine düşman olmuşlardı.     

Kaynakça 

Buket Akıncı, Ahmet Nergiz, Ercan Gedik, “Uyum Süreci Üzerine Bir 

Değerlendirme: Göç ve Toplumsal Kabul”, Göç Araştırmaları Dergisi, C. I, Sa. 2, 

Temmuz-Aralık 2015, s. 58-83. 

Kerem Kınık, “Göç, Sürgün ve İltica”, Hayat Sağlık Dergisi, Temmuz 2012, 

s. 36-39. 

Şenay Kırgız Karak, “Edebiyatta Yankılanan Bir Seda: Göç”, Atatürk 

Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Nisan 2014, s. 229-243. 

Atıf Akgün, “Edebiyatımızda Göç ve Göçmen Edebiyatları Üzerine Bir 

Değerlendirme”, Göç Dergisi, Mayıs 2015, C. II, Sa. 1, s. 69-84. 

Zeynep Aksoy, “Uluslararası Göç ve Kültürlerarası İletişim”, Uluslararası 

Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. V, Sa. 20, Kış 2012, s. 292-303. 

Celal Soydan, “Urdu Öyküsünde Fesadat Dönemi ve İlerici Yazarlar”, Nüsha, 

Ankara 2001, Bahar, Sa. 1, s. 55-61. 

                                                 
15 Serdar Azimullah Han Mev, a.g.e., s. 102, 103. 



146      DOĞU GÖÇ EDEBİYATI 

Recep Durgun, Ahmed Nedim Kasimi Toplumcu Gerekçi Öyküleri, Konya 

2015. 

Gülseren Halıcı, “İlerici Hareket Öykücülüğünde Ana Temalar”, Ankara 

Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, C. II, Sa. 48, s. 127-134. 

Ebû’l Kelâm Ḳâsımî, Âzâdî Kê Bad Urdu Fikşın, Sahîtya Akâdemî, Yeni 

Delhi 2001. 

Semran Cengiz, “Göç, Kimlik ve Edebiyat”, Zeitschrift für die Welt der 

Türken Journal of World of Turks,  Sa. 2, No. 3, Sivas 2010, s. 185-193. 

Serdar Azimullah Han Mev, Taksim-i Hind aur Mevat, Lahor 2017. 

Seyyid Hasan Riyaz, Pakistan na Guzir Tha, Karaçi 1988.



BÖLÜNME SONRASI HİNT VE PAKİSTAN ROMANINDA 

GÖÇMEN KARAKTER 

Mohammad Rashid HAQUE* 

“Edebiyat kurgusundaki karakterizasyon özel bir önem taşır, 

yazarların tam ve etkin bir karakter oluşturabilmeleri için kendi sorumluluk 

duygularını geliştirmeleri gerekir.” William H. Coles 

Kısa hikâyeler ve romanlarda, bireysel karakterler daima en önemli 

rolleri üstlenmişlerdir. Sadece karakter olmakla kalmaz büyük de bir ilgi 

uyandırırlar. Ayrıca bir yazarın hikâyesinde bir karakter yaratması hikâyeyi 

canlı ve gerçekçi hâle getirir. Bir karakter konu, tema ve anlatılanın yerini 

alamaz, ancak hepsi ile yakından alakalıdır. Karakter insan gibi davranır, 

bazen bir karakter iyi veya kötü olabilir, acıyı ve mutluluğu hissedebilir. 

Yazılmış ya da ima edilmiş olsun kurgudaki her karakter karmaşıklığa ve 

benzersizliğe sahip olmalı sayfada yazılmış olabilir veya olmayabilir. 

Karakter, edebi kurguda her şeydir diyebiliriz. 

Dr. Mohammad Hasan Farooqi and Noor-ul- Hashmi şunu söylemiştir: 

“Gerçek, bir karakterin hayatta nasıl olması gerektiğidir. Gerektiğinde 

kaliteden ödün vermeli, gerektiğinde de bizi kalitesi ile etkilemeli ki onun 

hareketlerinden ve konuşmalarından insan olduklarını hissedebilelim”.1 

Bağımsızlık sonrası dönemde hem Hindistan hem Pakistan roman 

yazarları çok sayıda eser ürettiler. Bunlar ülkenin bölünme olaylarıyla 

yakından ilişkilidir. Bu eserlerden bazıları kaliteli ve yaratıcı işlerdir. O 

dönem Urdu edebiyatının önde gelen şahsiyetlerinden bazıları roman 

yazarlığına dâhil olmuş, ancak aslında kurguyu düşünmemişlerdir. Bu alandan 

seçkilerden bahsettiğimizde, roman yazarlarının isimlerini şu şekilde 

verebiliriz: Qurratul Ain Haider, Jeelani Bano, Qazi Abdul Sattar, Hayatullah 

Ansari, Rajender Singh Bedi, Krishn Chandra, Ismat Chughtai, and Khwaja 

Ahmad Abbas. 

İngiliz Hindistan’ının iki ayrı ve bağımsız ülkeye bölünmesi büyük bir 

soruna yol açmış olabilir de olmayabilir de fakat gerçekten geniş anlamda her 
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iki ülke halkı için de son derece acı verici bir olaydı. Tahminî olarak 20 

milyondan fazla insan bu olayların ortasında kaldı. Milyonlarca insan, 

atalarının bulunduğu yerden, sınırın her iki tarafından da yeni bir ülkeye göç 

etmek zorunda kaldı. Bu büyük bir insan krizi yarattı. Edebiyat ve onu 

yorumlayanlar, göç etmek zorunda kalan insanların acılarından ve 

sorunlarından bahsetmek zorundaydı. 

Bu nüfus göçü 1947 yılında başlamış olup 1980 yılına kadar devam 

etmiştir. Hintli ve Pakistanlı öykü yazarlarından çoğu, romanlarında 

yeryüzündeki gerçeklerden ve yaygın olaylardan bahsetmişlerdir. Hindistan 

ve Pakistan halkının çektiği acıları ve sıkıntıları tasvir etmeye çalışıyorlardı. 

Bu roman yazarlarından çoğu kendi yerlerini bırakıp göç ederek yeni bir yere 

yerleşmek zorunda kaldıklarından dolayı, romanlarındaki bireysel karakterler 

ve olayların anlatılışı birebir yaşanmış olaylara dayanmaktadır. Bu da bu 

romanlardaki karakterlerin ne kadar gerçekçi ve canlı olduğunun bir 

göstergesidir. 

Bu dönemde yazılmış roman karakterlerinin çoğu doğal olarak bu 

dönemden kalmadır. İngiliz emperyalizmi, İngiliz Hindistanı'nın bölünmesine 

karşı olmak ve özgürlük için ulusal mücadele gibi konular romanlarda devam 

eden diğer temalar arasındadır. 

Bölünme ilanından sonra, Hindistan ve Pakistan’daki halk büyük acılar 

çekti. Yeni sorunlar ve sıkıntılar ortaya çıktı. Topluluğun güçlü olmaya ve 

kendine güvenli bir ortam sağlamaya ihtiyacı vardı. Ayrıca, geçmişte 

karşılaştıkları şeyleri unutmaları gerekiyordu. Eğitim eksikliği ve gurur kaybı, 

yeni toplumu oluşturma çabası, kültürel ve politik krizler, insan gücü, topluluk 

ihmâli ve siyasi değerlerin düşmesi, toplumsal uyum, ulusal birlik düşmanları 

vb. o dönemin Urdu romanının karakterleri üzerindeki tartışma konularıydı. 

Bu sorunları çözdükleri takdirde yeni ve daha güçlü bir toplum inşa 

edebileceklerini fark etmişlerdi. İşte bu romanlardaki karakterler de tüm bu 

unsurlar ile bezenmişti, bu sayede biz de roman yazarlarının oluşturdukları bu 

karakterler vasıtası ile ifade edilmek istenenleri kolay bir şekilde 

anlayabiliyorduk. 

Bağımsızlık sonrası Hindistan'ın önde gelen roman yazarları arasında 

bulunan Qurratul ain Hayder en ünlü yazarlardan biri idi. Qurratul ain Hayder 

Güney Asya'daki her dönem yazar kuşağını etkilemeye devam eden Urdu 

kurgu yazarları arasında yer almakta ve “Aag Ka Darya” (Ateş Nehri) adlı 
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romanı vasıtasıyla romantik tür ile kısa öyküye benzersiz bir anlatı tekniği 

kazandırmıştır.  

Bu romanın ana karakteri "Kemal"dir. Bu karakter Müslümanları temsil 

etmektedir. Hindistan orta çağında yaşamış ve Hindistan’ın yerlilerindendi. 

Yazarlar, bu karakter ile Hintli Müslümanların ne tür sorunlarla 

karşılaştıklarını bize anlatmaya çalışmışlardır. Hayat mücadelesi içindeki 

Kemal romanın sonunda Pakistan'a göç etmişti. Göçten sonra da rahata 

kavuşamayan bu karakter anavatanına büyük bir özlem duymaktaydı. 

Romanın bir yerinde Kemal, göç ikilemi hakkında yaşadığı duyguları şu 

sözlerle ifade etmiştir: 

“Şimdi Pakistan'dayım. Ben buraya Hindistan'dan geldim. Bir Uttar 

Pradeshli Müslüman muhacir... Muhacir kampında yaşıyor...” 

“Kemal, trenle seyahat ederken de büyük mücadeleler veriyordu. Bir 

demir duvarın yanındaki sınır boyunca, elinde tüfekle gülen bir Sih bulur… 

Başını kaldırdığında çocuk gibi ağlamaya başlamıştır. Bir polis memurunun 

diğer tarafta kendisine baktığını fark etmişti. Şimdi iki farklı yol arasında 

durduğunu söylüyordu polis. Kahrolsun sana”2 

Bu romanın ikinci önemli karakteri Hindu olan "Gautam Nilamber" dir. 

Bölünme yaşandıktan sonra hükümet için çalışmaya başlamıştır ancak hiçbir 

zaman kendisini rahat hissetmemiş, daima yalnız olduğunu düşünmüştü. 

Romanın sonunda... 

“...Her yere ve gökyüzüne baktı, orada her zaman olduğu gibi yalnızdı. 

Dünya'nın yenilmiş ve yorgun adamı”3 

Jeelani Bano, bu dönemin Urdu romanında yükselen bir diğer figürdür. 

En ünlü romanı “Aiwan-e Gazali” dir. Bu roman, Haydarabad’da bir toprak 

ağasının ve ailesinin trajedisine konu olmaktadır. Bu aile eski ve yeni değerler 

arasında sıkışıp kalmıştı. Ailenin üyeleri her iki değere de sahip çıkmaya 

çalışmışlardır. Romanın ana karakteri olan Wahid Husain, ailenin başı ve eski 

değerlerin korunmasından sorumludur. Dar bir görüş açısına sahip olan Wahid 

mevcut atmosfer hakkında hiçbir bilgiye sahip değildi. Haydarabad Hindistan 

ile birleşince durum her yerde çok kritik bir hâl aldı. Wahid de o zamanlar bu 

olayları kontrol altına alamayınca kendisini çok çaresiz hissetmişti. 
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3 A.g.e., s. 784. 



150      DOĞU GÖÇ EDEBİYATI 

“Gönüllü kıyafeti içerisinde Wahid Husain'i gördüğümüzde, eski 

gelenek, görenek ve değerlerimizi kurtarmanın tek çaresinin bu yol olduğunu 

bize hissettiriyordu. Hayatında o kadar çok mücadele etmişti ki, bir gün kendi 

çocuğunun da o kadar kötü bir dönemle karşı karşıya kalacağını hiç 

düşünmemişti. Her nereye giderlerse gitsinler orada kılıçlarla 

karşılaşıyorlardı ve ölüm onların çevresinden ayrılmıyordu. Sigara içerken 

biz bu savaşa niye katıldık diye düşünüyordum. Benim gibi hiçbir partiye ait 

olmayan sadece evinde yaşayan ve kendi problemleri ile meşgul olan aynı 

zamanda da bu savaşta kiminle ve bu savaşın neresinde olacağımızı bilmeyen 

biri”.4 

Qazi Abduld Sattar, Hayatullah Ansari, Rajend Singh Bedi, Krishn 

Chandra, Ismat Chughtai ve Khwaja Ahmad Abbas bu dönemdeki diğer 

önemli yazarlar arasındadır. Toplumdan gerçek bir karakter seçtiler ve onun 

bireysel karakterini gerçekmiş gibi işlediler. Bu roman yazarları 

gerçekçiydiler ve çoğu zaman Hindistan ve Pakistan'ın bölünmesinden sonra 

yaşanan sorun türlerini romanlarında konu edinmişlerdi. Sorunlarını her 

zaman edebiyatla çözmeye çalışırlardı. Bunun onlara ulaşabilecekleri tek yol 

olduğunu ve bu problemlerden onları nasıl kurtarabileceklerini düşünüyorlar. 

Bu yazarlar, herkesin kolaylıkla anlayabileceği kolay bir dil 

kullanmışlardır. Okuyucu, temaları ve karakteri tıpkı kendisine aitmiş gibi 

anlayabilirdi. Herbirini okuduktan sonra kendi sorunlarıymış gibi 

hissederlerdi. Romanlarında her zaman güçlü bir karakter gizlemişlerdir ve bu 

karakter kendi toplumundan olmuştur. 

Pakistanlı hikâye yazarları roman ve kısa hikâyelerinde de aynı şeyi 

yapmış, Urdu edebiyatının eğiliminden kaçınmışlardı. Roman temaları, 

Pakistan ve Bangladeş'in kuruluşundan sonra oluşmuştu. Hikâyelerden diğer 

ülkelerden göç edenlerin sorunları, düşünceleri, stresleri, günlük yaşamları, 

sosyal statüleri, göç sonrası sosyal ve ekonomik durumları gibi konularda 

neler yaşadıklarını hissedebiliyorduk. 

Pakistanlı öykü yazarları, kitaplarında öykü karakterlerine önem 

vermişlerdir. Sorunlarını, kendi toplumlarına ait temaları ve karakterleri 

içeren kitapları vasıtasıyla çözmek istemişlerdi. 

Kitabının adı “Udas Naslian” olan Abdullah Hüseyin,  ünlü hikâye 

yazarlarındandır. "Udas Naslain" kitabının karakterleri üç farklı statüye 
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sahiptir. Bu hikâyedeki şahıslardan ilki şehirde ev sahibi olan biri, ikincisi orta 

statüye sahip olan biri, üçüncüsü ise köy kurucusuna ait olmak üzere üç farklı 

karakterden oluşmaktadır. Ev sahibi geleneğine her zaman değer verir. 

Değişiklikleri kabul edemez ve hükümete karşı dürüst olmaya çalışır. Dışarıda 

neler olup bittiğini bilmez ve ülkenin durumunun ileride ne olacağını bilmek 

istemez. Hindistan'ın bölünmesinden sonra Pakistan'a gitmek istemese de 

ölmemek için Pakistan’a gitmek zorunda kalmıştı. 

İkinci karakterin adı “Naeem”dir. Bir çiftçinin oğlu olan Naeem iyi 

eğitimlidir. Şehirli bir kız ile evlenerek statüsü yükselmişti. Ancak bu yeni 

topluluğun içinde kendisini bulamamıştı ve bölünmeden sonra çaresiz 

kalmıştı. Romanın son bölümünde şunu kabul ederek anlatmıştır: 

“Bu tür nesiller ülke tarihindeki olayların sonrasında ortaya çıkıyor. 

Evi olamayan şanssız kişiler doğduklarında sıkıntılar ile karşı karşıya 

kalıyorlar. Hintli çok şanssız bir çocuğum” demiştir.5 

İntizar Hüseyin, Pakistan'ın ünlü hikâye yazarlarındandı. Onun "Basti" 

isimli kitabının konusu 1971 Hindistan-Pakistan Savaşı’dır. Bilindiği gibi her 

iki ülkede yaşayan insanlar yaşananlardan çok kötü bir şekilde 

etkilenmişlerdi. Hint-Pakistan savaşları binlerce insanı yerinden etmişti, 

Hindistan ekonomik olarak çökmüştü. Ancak köklerine çok bağlı olan 

insanlar bu durumu bir türlü kabullenmek istemiyorlardı. 

Pakistan ve Hindistan arasındaki sınır çok karışıktı, tıpkı şiddet 

dolayısıyla akın akın Pakistan'a kaçan binlerce insan, soykırıma uğrayan ya 

da kendi dinine geri dönmeye çalışanlar gibi. Bunun yanında tıpkı sosyal 

yapının sürekli değişmesi gibi iki ülkenin sınırı daha az tanınır hâle gelmişti. 

Karakter isimlerinden birisi de Basti romanının ana karakteri olan 

"Zakir"dir. Çevresinden çok endişe ediyor, ancak doğrudan gösteremiyor. 

Kendisi çok sıkılmış ve sofistike hissediyor ancak protesto etmeye cesaret 

edemiyor. Durumun çok kötü olduğunu bilmesine rağmen bu durumdan nasıl 

çıkılacağına dair bir fikri yok. Kendini ne ilerici olarak görüyor ne de İslâm 

ile bağı olduğunu düşünüyor. Sonrasında bir şüpheci grubun temsilcisi haline 

geliyor ki bu da onun çaresiz ve karışık bir karakter olmasıyla ortaya çıkıyor. 

                                                 
5 Abdullah Husain, Udas Naslain, Urdu Publisher, Delhi 1982, s. 838. 
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Karakterin kişiliğine bir göz atalım: "Savaş şehir hayatını yok etti. Her 

şey yok oldu. Bazen nerede olduğumu anlamıyorum. Gün batımında orman ve 

yollar çöle dönüyor ben ise mağaraya doğru gidiyorum.6 
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SÜRGÜNDE YAŞAMIŞ BİR ŞAİR: ABDULLAH NEDİM 

Ömer İSHAKOĞLU* 

Mısırlı gazeteci ve yazar Abdullah Nedim, şair olarak da ön plana 

çıkmış ve şiirlerinde toplumun ıslahı için gerekli adımların atılmasını dile 

getirmiştir. Şiirlerine yansıyan diğer bir husus ise, uzun yıllar yaşadığı sürgün 

hayatı, göç ve hasrettir. Biz bu yazımızda, Abdullah Nedim’in çektiği bütün 

bu sıkıntıların şiirlerine yansımalarından hareket ederek örnekler sunmaya ve 

gölgede kalmış bu önemli şahsiyete ışık tutmaya çalışacağız. 

Hayatı1: 

Nedîm lakabıyla şöhret bulan Mısırlı hatip, gazeteci ve şair Abdullah b. 

Misbâh b. İbrâhîm (1261/1845) İskenderiye’de doğdu. Soyu Peygamberin 

torunlarından Hz. Hasan’a dayanmaktaydı. Küçük yaşta Kur’an-ı Kerim’i 

ezberledi. İskenderiye’de Ezher’in küçük bir örneği olan Şeyh İbrâhim Paşa 

Camii Medresesi’nde dil, edebiyat ve dinî ilimler tahsiline başladı. Bir müddet 

sonra medresenin öğretim tarzı hoşuna gitmediği için tahsili bıraktı. Kahire’ye 

giderek Hidiv İsmâil’in annesinin oturduğu el-Kasru’l-âlî’de telgrafçı olarak 

çalıştı. Boş zamanlarında bir yandan Ezher’deki dersleri takip etmek, bir 

yandan da Cemâleddîn-i Efganî ve Mahmud Sâmî el-Bârûdî gibi âlim ve 

ediplerin meclislerinde bulunmak suretiyle kendisini yetiştirdi. Telgrafçılığı 

bırakarak bir süre Kahire’den ayrıldıysa da yapmaya çalıştığı değişik işlerde 

başarılı olamadı. el-Cem‘iyyetu’l-hayriyyetu’l-İslâmiyye adında bir dernek 

kurarak birtakım sosyal faaliyetlere girişti. Önce fakir ve kimsesiz çocuklar 

için bir okul açtı. Kendisinin de müdür ve öğretmen olarak görev yaptığı bu 

okulda öğrencilerini bilhassa edebiyat, kompozisyon ve hitabet konularında 

yetiştirmeye çalıştı.  

Abdullah Nedîm özellikle siyasî hitabetin Mısır’da canlanması için 

büyük gayretler sarf etti. Bir taraftan da Mısır’da yabancılara karşı duyulan 

hayranlığı tenkit etmek üzere yazdığı el-Arab ve el-Vatan piyeslerini 

öğrencileriyle sahneye koydu. Dernekte ortaya çıkan bazı anlaşmazlıklar 

sebebiyle kurduğu okulu terk ederek gazeteciliğe başladı. 1881’de cemiyetteki 

                                                 
* Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 

Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (o.ishakoglu@gmail.com). 
1 Abdullah Nedim’in hayatı, arkadaşı Ahmed Efendi Semîr’in kendisi hakkında yazmış olduğu 

biyografiden özetlenerek kaleme alınmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Sulâfetu’n-Nedîm fî 

Muntehabâti’s-Seyyid Abdullah Nedîm, Kahire, Hey’etu’l-amme li-Kusûri’s-sekâfe, t.y., s. 9-

35. Ayrıca bkz. Hulusi Kılıç, “Abdullah Nedim”, DİA, I, 125-126. 
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sosyal ve siyasî hataları dile getirmek üzere ciddi-mizahî mahiyetteki et-

Tenkît ve’t-tebkît (التنكیت والتبكیت) adlı haftalık gazeteyi çıkardı. Bu sırada bir 

siyasî darbe hazırlığı içinde olan Urâbî Paşa taraftarlarıyla birleşerek hitabe 

ve yazılarıyla onları destekledi. Gazetenin adını da et-Tâif olarak değiştirdi. 

Yazılarında sosyal ve siyasî reformlar yapılması, Osmanlıların, İngiliz ve 

Fransızların Mısır’a müdahale etmemesi, Mısırlıların birleşip yabancıları 

ülkeden atması konularını işledi. Urâbî Paşa ayaklanması başarısızlıkla 

sonuçlanınca, ayaklanmaya katılanlarla birlikte Abdullah Nedim’in de 

tutuklanması için emir çıktı; onu yakalayanlara veya bulunduğu yeri haber 

verenlere ödül verileceği vaat edildi. Fakat Abdullah Nedim, büyük sıkıntı ve 

mahrumiyetlere katlanarak on yıl süreyle saklanmayı başardı, ancak 1891 

yılında bir ihbar üzerine yakalandı. Mısır dışına çıkmak şartıyla Hidiv Tevfik 

tarafından affedilince Filistin’in Yafa şehrine yerleşti.  

Abbas Paşa’nın hidiv olması üzerine Abdullah Nedîm’in ülkeye 

dönmesine izin verildi. Mısır’a gelerek 1892’de el-Ustâz isimli haftalık 

gazeteyi çıkardı; fakat bir müddet sonra aşırı tenkitleri sebebiyle gazetesi 

kapatıldı, kendisi de Yafa’ya sürüldü; gazetelerde Mısır’ın politikası ile ilgili 

bir şey yazması da yasaklandı. Bir müddet sonra affedilerek İskenderiye’ye 

döndü. Burada Gazi Ahmet Muhtar Paşa ile tanıştı. Paşa bir tavsiye mektubu 

ile onu İstanbul’a gönderdi ve orada matbuat müfettişliğine tayin edildi. 

İstanbul’da sıcak bir ilgi gören Abdullah Nedim, daha önce buraya gelmiş olan 

Cemâleddîn-i Efganî ile sık sık görüştü. Bir süre sonra verem hastalığına 

yakalandı ve 11 Ekim 1896’da İstanbul’da öldü. Devlet ricali ve Cemâleddîn-

i Efganî’nin de katıldığı kalabalık bir cenaze töreni ile Beşiktaş’taki Yahya 

Efendi Mezarlığı’na defnedildi. 

Bağdatlı İsmâil Paşa, onun çeşitli konularda yüzden fazla kitabı ve 

risâlesi bulunduğunu söyleyerek bunlardan yirmi altısının adını vermektedir.2 

Eserlerinin çoğu maalesef sürgün hayatı boyunca gasp edilerek, yağmalanarak 

ve yakılarak yok edilmiştir. Günümüze ulaşabilen ve basılan eserleri 

şunlardır: 

                                                 
2 Babanzade Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetu'l-ʽÂrifîn Esma’u'l-Mu’ellifîn ve Âsâru'l-

Musannifîn, C. II, istinsah ve tsh. Kilisli Rıfat Bilge, İbnülemin Mahmûd Kemal İnal, Milli 

Eğitim Bakanlığı, Ankara 1951, C. I, s. 492. 
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- et-Tenkît ve’t-tebkît: Haftalık olarak yayınlanan bu gazetenin sayıları 

Dâru’l-Kutubi’l-Mısriyye’de bulunmaktadır ve ayrıca kitap olarak da 

yayınlanmıştır3. 

- et-Tâ’if: bu gazetenin de 20 kadar sayısı Dâru’l-Kutubi’l-Mısriyye’de 

bulunmaktadır. 

- Kâne ve Yekûnu: Dinler tarihi ve felsefesi ile çeşitli konulara dair 

makalelerinden oluşan bu eseri üç ciltten oluşmaktadır. Birinci cildinin 256 

sayfası basılmış ve 64 sayfası kaybolmuştur4. İkinci cildi de maalesef 

kaybolmuştur. Üçüncü cildini ise, Dâru’l-Kutubi’l-Mısriyye’de bulan 

Muhammed Ahmed Halef, bunu Abdullah Nedîm ve Siyasi Hatıraları adıyla 

yayınlamıştır5. 

- el-Ustâz: Bu derginin sayıları da Dâru’l-Kutubi’l-Mısriyye’de 

bulunmaktadır ve ayrıca kitap olarak da yayınlanmıştır6. 

- Sulâfetu’n-Nedîm fî Muntehabâti’s-Seyyid Abdullah Nedîm: Kardeşi 

Abdulfettah Nedîm ile dostu Mahmud Efendi Vâsıf tarafından edebî yazı, şiir 

ve hitabelerinden seçilerek hazırlanan bu eserin çeşitli baskıları 

bulunmaktadır. 

- el-Mesâmîr: Abdullah Nedîm İstanbul’da iken, II. Abdülhamid’in 

şeyhi Ebu’l-Hudâ es-Seyyâdî ile aralarının açılması üzerine adı geçen şeyhin 

aleyhinde yazdığı yazılardan oluşan bu eserin sadece birinci cüzü 

Abdulmunim el-Cemîʽî tarafından 1900 yılında Mısır’da basılmıştır7.  

- Bime Tekaddeme’l-Evrubbiyûn ve Te’ahharna: Abdullah Nedîm bu 

eserinde Doğu toplumlarının Avrupa medeniyeti karşısında geri kalma 

sebeplerini ele almış ve ümitsizliğe düşmeden bu durumdan kurtulmanın 

çarelerini anlatmıştır. Eserin girişinde Muhammed ʽİmâra tarafından 

                                                 
3 Abdulmunʽim İbrahim el-Cemîʽî,  et-Tenkît ve’t-tebkît, Kahire, el-Heyetu’l-Mısriyyetu’l-

amme li’l-kitab, 1994. 
4 Abdulmunʽim İbrahim el-Cemîʽî,  Kâne ve yekûnu, Kahire, el-Heyetu’l-amme li dâri’l-kutub 

ve’l-vesâiki’l-kavmiyye, 1995. 
5 Muhammed Ahmed Halef, Abdullah Nedîm ve Muzekkerratuhu’s-Siyâsiyye, Kahire, 

Mektebetu’l-Anclo el-Mısriyye, 1956. 
6 el-Aʽdâdu’l-kâmile li mecelleti’l-Ustaz, el-Mukattam li’n-neşr ve’t-tevzi, 1985. 
7 Abdulmunʽim İbrahim el-Cemîʽî,  el-Mesâmîr, 1900. 
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Abdullah Nedim’in düşünceleri ve kültürü ile ilgili yaklaşık yüz sayfalık bir 

inceleme yazısı bulunmaktadır8. 

Abdullah Nedîm’in yazmış olduğu binlerce beyitlik şiirlerini ihtiva 

eden divanları maalesef günümüze kadar ulaşmamıştır. Şiirlerinin bazıları 

yukarıda adı geçen eserler içerisinde dağınık halde bulunmaktadır. Karl 

Brockelmann, Hanînu’n-Nedîm isimli bir divanı Abdullah Nedîm’e nispet 

etmekle beraber bu divan Lübnanlı şair Abdullah Nedîm Mûyâl’e aittir ve isim 

benzerliğinden dolayı böyle bir karışıklık olmuştur.  

Abdullah Nedîm, gerek kendi vatanı olan Mısır’da ve gerekse 

Filistin’in Yafa şehrinde ve İstanbul’da yaşadığı sürgün hayatı dönemindeki 

sıkıntıları ve ailesi ile sevenlerine duyduğu özlemi hem müstear isimle yazdığı 

mektuplarla hem de şiirlerle dile getirmiştir. Bir arkadaşına yazdığı mektupta 

kaza ve kadere inancının sonsuz olduğunu ve elbet bir gün çektiği 

sıkıntılardan kurtulacağına olan ümidini şu satırlarla dile getirmiştir9: 

معلوم وما اختار هللا للمصائب إال الرجال وال یثبت الهنمار الغیث إال اجلبال.  "فما هذه العوارض إال رسوم وما منا إال له قدر
اة الظنون؟ ألیس األمر یرجع إىل موت أو حیوالشدة إن صو تت جبلجلها وحل ت بكلكلها ماذا عسى أن یكون مما تتخیله 

وهذا ال ميلكهما إال هللا. وقد فرغ من تقدیر األشیاء قبل خلق املسببات واألسباب )) ما أصاب من مصیبة يف األرض وال يف 
نت قد وك –أنفسكم إال يف كتاب (( وإن سألت عين فأان خبری وعافیة وحالة رائقة صافیة، بستاين قاعيت وفكري يف ساعيت 

ار ال أجیله فیما أييت به اللیل إذا كنت يف النهار وال أشغل ذهين بتوايل اخلطوب واألكد –أرسلتها إىل هذا الصدیق إلصالحها 
وال أأتمل من طول املدة ووقع الشدة فاعتقادي أن الذوات مسریة والعمر يف األمكنة واألزمنة املقدرة ولكل شدة مدة مىت انتهت 

 نت احلال."جف ت األوحال وحس

Bir diğer mektubunu ise, yine kendisi gibi sürgünde bulunan Urâbî 

Paşa’ya yazmıştır. Bu mektubunda beraber başlattıkları devrim hareketinin 

başarısız olmasında kendi kusurlarının bulunmadığını, aksine bazı Mısırlıların 

İngilizlere yardım ederek ihanet ettiklerini, yenilgiden dolayı ümitsizliğe 

düşmeyerek mücadele azminin devam etmesini ve bir gün mutlaka hakkın 

yerini bulacağını ifade ederek onu teselli etmiştir. Mektubun bir bölümü 

şöyledir10: 

                                                 
8 Abdullah Nedîm,  Bime Tekaddeme’l-Evrubbiyûn ve Te’ahharna, Dâru’l-beşîr li’s-sekâfe 

ve’l-ʽulûm, 2016. 
9 el-Ustâz, s. 318-320. 

10 Muhammed Ahmed Halef, a.g.e., s. 82. 
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ادرس أحوال مصر يف املدرسة اليت أس ستها فما كنا فیه كانت أمامك مستقبل أنت عصامه جيمع فریقا أنت إمامه، و ف... " 
مدرسة ابتدائیة وحنن اآلن يف التجهیزیة وسندخل إن شاء هللا املدرسة العلیا یوم تنادي لك الدنیا. وما هذه رجوم وال شوارد 

األعناق  ائر وقد تطاولتفهوم ولكنها حقائق معلومة ويف لوح القضاء مرسومة، عرفها أهل البصائر وعمي عنها سوء الضم
 بعظیم االشتیاق إىل ذلك املیقات وكل ما هو آت آت ..."

Abdullah Nedîm yaşadığı sürgün hayatının sıkıntılarını bazen şiirlerle 

dile getirmiş ve kurtuluşa olan inancını ve Allah’a olan imanını şu beyitlerle 

ifade etmiştir11: 

 حعععععععب ععععععع   عععععععب ععععععع وبععععععع ععععععع   ععععععع ععععععع    ععععععععععععععععع   

 
 ععععععع ععععععاععععععو  عععععع    عععععع عععععع عععععع    عععععع عععععع   ععععععععععععععع عععععع   

 
 تعععععععععع و  بععععععععععو    عععععععععع    حعععععععععع    عععععععععع    ععععععععععب

 
  عععععالعععععععععععععع  و  ععععع ععععع ععععع    ععععع  عععععععععععععع   عععععععععععععع ععععع   

 
و  عسعععععععععععععععععععععع   عععععععععععع      بععععععععععععو     عععععععععععع 

 
 عععععععععع ععععععععع   ععععععععع  ععععععععع   و        ععععععععع  ععععععععع  

 
Üzerinde var Allah’ın gizli lütfu 

 
 İşte bu kayıp bir insanın durumu 

 
Ama kendisi ve kalbi sabır dolu 
 

 Dört bir tarafını kuşatmış korku  

 

O kurtarır ancak bu zavallı kulunu 

 
 Allah açacak kurtuluş yolunu 

 
Bir diğer şiirinde sabrı telkin edip yaptıklarıyla övünç duymuştur12: 

 أحتسعععععععععععععععععع عععععععع ععععععععب      عععععععع عععععععع ععععععععب بعععععععع ععععععععاعععععععع ععععععععب

 
 بعععععععع ععععععععاعععععععع ععععععععب أو  عععععععع و    عععععععع عععععععع عععععععع   ععععععععاعععععععع ععععععععب 

 
  عععععع ععععععم  عععععع عععععع عععععع عععععع   عععععع عععععع عععععع ععععععم   عععععع و  عععععع 

 
 خعععععععععب ععععععععع  أ    عععععععععاععععععععع عععععععععب  عععععععععاععععععععع سععععععععععععععععععع  

 
 تععععععع عععععععبو ععععععععععععععععع عععععععب  ععععععع ععععععع ععععععع ععععععع  عععععععب خععععععع ععععععع  

 
 تععععععع     ععععععع عععععععاععععععع    ععععععع ععععععع  ععععععع عععععععب  عععععععب  ععععععع  ععععععع عععععععب 

 
  عععععععععععععععععع    اب لعععععععععععععععععع عععععععع  و  عععععععع شعععععععععععععععععع  اب 

 
 وكعععععععع    سععععععععععععععععع   سععععععععععععععععع عععععععع ععععععععع     ععععععععاعععععععع ععععععععب 

 
                                                 
11 el-Ustâz, s. 318-320. 

12 Necîb Tevfîk, Abdullah Nedîm: Hatîbu’s-sevrati’l-ʽUrâbiyye, Mektebetu’l-kulliyâti’l-

ezheriyye, Kahire 1970, s. 263. 
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 و عععععععع  عععععععععععععععععع عععععععع ععععععععب تعععععععع عععععععع  عععععععع ععععععععب بلعععععععععععععععععع 

 
  عععععععع  عععععععع  حعععععععع   ععععععععب ز عععععععع ععععععععب حعععععععع ععععععععاعععععععع ععععععععب 

 
  ععععععع ععععععع ععععععع عععععععب اب ععععععع ععععععع عععععععب  عععععععع ععععععع   ععععععع عععععععب 

 
  لعععععععععععععععع ععععععع عععععععب عععععععع   عععععععععععععععع      عععععععبزععععععععاععععععع عععععععب 

 
      ععععععب   عععععع  عععععع   ععععععععععععععععب ععععععب   عععععع  عععععععععععععععع ععععععب

 
 ععععععععع    ي خعععععععع عععععععع   عععععععععععععععععع ععععععععاعععععععع ععععععععب عععععععع    

 
  ععععععع عععععععب  ععععععع ععععععع  عععععععع ععععععع   ععععععع ععععععع   ععععععع عععععععاععععععع عععععععب

 
  ععععععععععع   ز     ععععععععععع ععععععععععع  ز    ععععععععععع عععععععععععاععععععععععع عععععععععععب 

 
  عععععععطععععععععاعععععععب   ععععععع ععععععع   عععععععب  ععععععع ععععععع عععععععب   ععععععع عععععععب

 
 و عععععععع عععععععع ععععععععب  عععععععععععععععععع ععععععععب   ععععععععب عععععععععاععععععععاعععععععع ععععععععب 

 
      ععععععععععععب  اعععععععععععع       أ عععععععععععع عععععععععععع ععععععععععععب

 
  عععععععاععععععع ععععععع ععععععع  حععععععع   ععععععع ععععععع ععععععع   حععععععع عععععععاععععععع عععععععب 

 
  عععععععععععع     ععععععععععععع      عععععععععععع ععععععععععععب   عععععععععععع  

 
 مبعععععععب  ععععععع  ععععععععععععععععع     عععععععو  ععععععع عععععععب   عععععععععععععععععاععععععع عععععععب 

 
 

Üstesinden geldik nefsimizin 

 
 Yenildiğimizi mi zannettin 

 
Yok, aramızda yeri tembelin 
 

 Mücadelemiz haysiyet için  

 

İsterse aslan kesiliversin 

 
 Sonu geldi musibetlerin 

 
Neticesidir bu inlemenin 

 
 Müjdeler dualarla yükselsin 

 
Daha sonra tatlılaşmak için 

 
 Acıları içtik küçükleyin 

 
Keder şarabı artık bitsin 

 
 Sebat iksirini içtin 

 
Belalar şifası hepimizin 

 
 Mücadele yok, hastalık gelsin 

 
Musibet, inancı güçlendirsin 

 
 Dayanıklılık hep artıversin 

 
Sağlığımız hep mücadele için 

 
 Bizi görünce bela kaçıversin 
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Samimiyeti görünce yükselsin 

 
 Onur, davaya icabet etsin 

 
Hep Allah’ın rızasını gözetsin  İnsanlar bir millet oluversin 

Abdullah Nedîm yaşadığı asırda zecel13 türünde şiir yazan en büyük 

zeccâl şairlerden sayılır. Özellikle Mısır’daki sürgün dönemlerinde sürekli yer 

değiştirerek köylerde gizlenmiş ve bu süre zarfında halkla iç içe yaşayarak 

onların hayatına yakından tanık olmuştur. Hoş sohbet olan ve insanları 

eğlendirmeyi, aynı zamanda eğitmeyi seven Abdullah Nedîm, halka hitap 

eden zecel türünde birçok şiirler kaleme almıştır. Bunlara örnek olarak 

aşağıdaki şiiri verilebilir14: 

 أ ععععععععععععععععع ععععععع    عععععععاععععععع عععععععم أحععععععع  ي

 
 بعععععععع   عععععععع عععععععع  ي 

 
  ععععع  أ عععععاععععع   عععععععععععععععب ي  ععععع ععععع عععععو 

 
 أ عععععععاععععععع  بععععععع ععععععع ععععععع     خععععععع  

 
 خععععععع ي عععععععع ععععععع   

 
 و عععععت  عععععععععع عععععب   تشعععععععععع ععععع   عععععو 

 
 وأ  ععععععععع ععععععععع   ععععععععع  عععععععععت  ععععععععع  

 
 تعع عع عع   ععععععععععععععع    

 
  أ   ععععععععع      ععععععععع  ععععععععع   عععععععععو 

 
  ععععععععععععععب   ععععععععععععععت أ    ععععععععععععععو

 
 ايخععععععععععع  حععععععععععع   

 
 و    عععععب   ععع ععع ععع ععع   ععع  أ عععععععععععع عععععو 

 
 أ ععععع    عععع عععع عععع   و  عععع عععععب  تعععع عععع  

 
  ععع عععي   شععععععععععععع   

 
 و  ععععععع  ععععععع  كععععععع ععععععع ععععععع   ععععععع ععععععع عععععععو 

 
 

Beni vuran narini 

 
 Hasretlerimi  

 
 Dinleyin şikâyetlerimi 

 
Hastalığım artıverdi 
 

 Esir etti beni 

 
 Yanağa bakıverdim mi? 

 
Kalbimi titretti 

 
 Göğsüme indi 

 
 Gözyaşlarım akıverdi 

 

                                                 
13 Endülüs’te ortaya çıkan bir halk şiiri türüdür. Sözlükte “oynamak, şarkı söylemek” anlamına 

gelen zecel Endülüs’te geliştirilen, Arapça gramer kurallarına uymayıp mahallî telaffuz ve 

kullanımları esas alan halk şiiri türünün adıdır. Endülüs’te muveşşah türü şiir yaygınlaşınca 

gramer kurallarından haberdar olmayan halk bundan etkilenerek zecel söylemeye başlamıştır. 

Zecel şairine zeccâl denir. Halk muveşşahlarına zecel isminin verilmesinin sebebi, güftelerinin 

kolayca bestelenebilmesinin yanında vezninin de raks hareketlerine uygun olmasıdır. Ayrıntılı 

bilgi için bkz. Musa Yıldız, “Zecel”, DİA, XLIV, 176-177. 
14 Necîb Abdullah Nedîm Tevfîk, a.g.e., s. 235-236. 
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Öldürmeye niyetlendi 

 
 Arttı hiddeti  

 
 Oluverdim kölesi 

 
Tutku beni bitirdi 

 
 Kalbi yakıverdi 

 
 Ateş beni sarıverdi 

 
Abdullah Nedîm yazılarında, hitabe ve şiirlerinde genellikle edebî 

sanatları yoğun bir şekilde kullanmıştır. İlk önceleri klasik Arap 

edebiyatından etkilenerek geleneksel formlarda eserler vermiş ve ömrünün 

sonlarına doğru daha sade ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. Hayatının büyük bir 

bölümünü sürgünde ve gurbette geçirmesi dolayısıyla kaleme aldığı şiirlerin 

ana temasını çektiği sıkıntılar ve özlem duyguları oluşturmuştur. Kimi zaman 

da dertlerini hafifletmek amacıyla mizahi türde ve eğlendirici şiirler yazmıştır, 

ama maalesef düzenli bir hayatının olmaması ve sürekli takibe uğraması 

dolayısıyla yazdıklarının çoğu ya yağmalanmış ya da kaybolmuştur. Bütün bu 

olumsuzluklara rağmen Abdullah Nedim, 19. yüzyılın yetiştirmiş olduğu 

muhafazakâr, aydın, vatansever ve reformcu şahsiyetleri arasında haklı yerini 

almıştır. Ayrıca edebiyat eleştirmenlerinin de itiraf ettiği şekilde, gerek nesir 

ve gerekse şiirleriyle Arap edebiyatının şanlı dönemlerini aratmayacak şekilde 

usta bir kaleme sahip olduğunu ispatlamıştır. 
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KENEFȂNȊ’NİN KALEMİNDEN FİLİSTİN GÖÇÜ: ‘GÜNEŞTEKİ 

ADAMLAR’ 

Yasemen IŞIK* 

“Sürgün, üzerine düşünüldüğünde garip bir şekilde merak uyandırırken 

tecrübe edildiğinde ise; felaketten başka bir şey değildir. İnsanın benliği ile 

ait olduğu yer arasında açılan kapanmaz bir yara gibidir. Üstelik hissettirdiği 

acıya alışmanın da bir yolu yoktur.”1 Arap dünyasının önemli şahsiyetlerinden 

biri olan Edward Said, göçü “Sürgün Üzerine Düşünceler” adlı eserinde bu 

sözlerle ifade etmiştir.  

Filistin direniş edebiyatının önemli temsilcileri arasında gösterilen 

Ğassân Kenefânî hayatının büyük bir kısmını sürgünde geçirmiş biri olarak 

eserlerinin hemen hepsinde anavatanlarından göç etmek zorunda kalan 

Filistinli ailelerden söz eder. Dünyanın geri kalanında sıkça ve sadece 

istatiksel rakamlarla anlaşılmaya çalışılan Filistin’in hikâyesini anlatan sahici 

bir yazar olarak karşımıza çıkar. 1936 yılında Filistin’de doğan Kenefânî, 

ülkesinden uzakta geçen ve genç yaşta suikastla sonlanan kısa hayatında 

geride çok sayıda eser bırakmıştır. İsrail’in kurulduğu ve Filistinliler için en-

Nekbe 2 yani ‘felaket’ günü kabul edilen 15 Mayıs 1948’den sonra yüzbinlerce 

Filistinlinin mülteci durumuna düştüğü dönemde ailesiyle beraber önce 

Lübnan’a sonra da Suriye’ye göç eder. Lise ve üniversite eğitimini Şam’da 

tamamlayan yazar Şam, Beyrut ve Kuveyt’te üniversitelerde hocalık yapar. 

İşgal altındaki ülkelerinden sürülerek mülteciliğe mecbur bırakılan halkının 

travmasını hissederek geçen çocukluğunun ardından kendisini insanların 

özgürlüğü için kalemiyle savaşmaya adar. 1967 yılında Filistin Halk Kurtuluş 

Cephesi’nin kurucuları arasında yer alır. Önceleri Arap Milliyetçi 

                                                 
* Araş. Gör., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 

Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (y.toruloglu@gmail.com). 
1 Ayrıntılı bilgi için bkz. Edward Said, Reflections on Exile, London, Granta Books, 2001. 

2 Modern Arap literatüründe ve Arap tarihi kaynaklarında 1948 yılında yaşanan 1. Arap-İsrail 

Savaşı’ndan 1967 yılında yaşanan ‘Altın Gün Savaşları’ ya da ‘Haziran Yenilgisi’ olarak da 

bilinen 2. Arap-İsrail Savaşı’na kadar geçen döneme verilen addır. Ayrıca bkz: ʿÂrif el- ʿÂrif, 

Velîd el-Hâlidî, en-Nekbe: Nekbetun Beynel’l-Makdis ve’l-Firdevsi’l Mefkud 1947-1949, 

2. Baskı, Muessetetu’d-Dırâsâti’l-Filistîniyye, Beyrut 2012.  
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Hareketi’nin aktif bir savunucusuyken Marksizme ve George Habaş 3’ın 

sosyal devrimci görüşlerine dümen kırar.4 Kenefânî, 1972’de henüz 36 

yaşındayken Mossad tarafından arabasına yerleştirilen bir bombalı saldırı 

sonucu hayatını kaybeder. 

Ğassân Kenefânî’nin hikâyeleri, Filistinli kadın ve erkeğin 

toplumlarının tarih ve politika sahnesinde var oldukları günden bu yana 

kendilerine uygulanan istismar, zulüm ve işkenceye dayalı insanlık dışı 

yaptırımlardan kendilerini kurtarmaya çabalamalarını gözler önüne serer. 

Yazarın eserlerindeki ideolojik eğilimini ve taşıdığı sorumluluğu anlamak için 

Filistin tarihinin dününü ve bugününü çok iyi bilmek gerekmektedir. 

Kenefânî’nin ‘Güneşteki Adamlar’ 5 adlı romanı okuyucuyu daha önce hiç 

farkına varmadığı bir gerçekliğe doğru sürüklerken bunu gerçeklerden 

kaçmak yerine onlarla yüzleşmeyi tercih ederek yapmaktadır.6  

‘Güneşteki Adamlar’ Adlı Eserde Göç Teması  

Bu roman, göç, sürgün, ölüm ve tarihi gerçeklik hakkında sorulan 

sorulara cevap arar niteliktedir. Başarılı bir yazar olmasının yanı sıra, 

Kenefânî’nin Filistinli bir mülteci olarak yaşadığı kişisel tecrübeler ve siyasi 

ideolojiler bu romanındaki gerçekliği anlamamıza yardımcı olmaktadır. Öyle 

ki, ‘Güneşteki Adamlar’ adlı romandaki karakterlerin her biri tanıdığımız 

bildiğimiz insanlardan seçilmiş gibidir.  Karakterler arasında geçen 

diyalogların doğallığı ve akıcılığı bizi hikâyenin içine çeker. Hikâyeyi 

okurken her Filistinlinin mutlaka başına gelmiştir dediğimiz pek çok detay 

dikkatimizden kaçmaz. Ancak hikâyenin beklenmedik sonu, asla yüzleşmek 

                                                 
3 Filistin devrim hareketinin önderlerinden ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi kurucu 

liderlerindir. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://insanokur.org/filistin-halkinin-bilgesi-george-habas, 

10.11.2017. 
4 Mâcide Hamûd, Cemâliyyâtu’s-Şahsiyyetu’l-Filistîniyye ledâ Gassân Kenefânî, Dımeşk, 

Dâru’n- Nemîr li’t-tibâ‘ati ve’n-Neşr, 2005, s. 6-8; Halîl Necme Habîb, en-Nemûzecu’l-İnsânî 

fî Gassân Kenefânî, Muessesetu Gassân Kenefânî es-Sekâfiyye, Beyrut 1999, s. 12-13. 
5 Arapça olarak ‘er-Ricâl Tahte’ş-Şems’ veya ‘Ricâl fî’ş-Şems’ isimleriyle yayınlanan bu eser 
ilk olarak 1963 yılında Beyrut’ta yayınlanmıştır. Eser Türkiye’de ‘Güneşteki Adamlar’ adıyla 

1986 yılında Nihal Yeğinobalı tercümesi ile Alan Yayıncılık tarafından basılmıştır. 
6 Ihsan Abbas, Introduction Ghassan Kanafani: Al Ahtar Al Kamila, Dar Ataleh, Beyrut 

1972, s. 11-27. 
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istemediğimiz yeni bir gerçekliktir. 7 Bu roman, geleceklerini yeniden inşa 

etme çabasında olan sürgündeki üç Filistinli adamın hikâyesidir. Hikâye, 

yoksulluklarını sonlandırmayı ve para kazanmayı ümit ettikleri Kuveyt’e 

kaçmak için Ürdün’den Irak’a taşınan üç Filistinli mültecinin hayatı üzerine 

kurgulanmıştır. 

Hikâyede geçen yolculuk kavramı, sonunun nereye varacağı belli 

olmaması bakımından alışılmış Filistinli yolculuklarından farklıdır. Bu 

hikâyenin karakterleri ne savaşçı ne de kahraman kimlikli kişilerden seçilmiş 

değildir. Aslında bu durum tam da 1950’li yıllar Filistin’inin tipik bir özelliği 

olarak karşımıza çıkar. Bu dönem bu halk için tam bir suskunluk ve sindirme 

dönemidir.8 

Roman, yazarın ilk üç büyük kafile şeklinde gerçekleşen Filistin göçüne 

gönderme yaptığı üç farklı nesil temsilcisi Filistinli mültecinin yine 

hemşerileri olan bir kamyon şoförü ile Basra’dan Kuveyt’e yaptıkları yasa dışı 

yolculuğu anlatır. O dönemde birçok Filistinliyi yasa dışı yollardan yüksek 

para karşılığı ülkeden çıkaran kaçakçılardan biri ile anlaşan bu üç adam, Irak-

Kuveyt kontrol noktasından geçmek için kamyondaki su tankının içine 

saklanmak zorundadır. Bu tanker, ailelerinden uzak kızgın çölün ortasında 

teker teker boğularak can verdikleri mezarları olacaktır. Romanın sonunda 

şoför, üç Filistinli mültecinin cesetlerini çöpe atar. 

Romanın ilk üç bölümü hikâyede sözü geçen üç yolcunun geçmişlerini 

ve neden bu yolculuğu yapmak istediklerini anlatan iç monologlardan 

oluşmaktadır. Romanın başkahramanlarından biri olan Ebû Kays, yolculardan 

ilkidir. Tüm hatıralarını ve bu hatıralarını biriktirdiği köyünü kızı daha bir 

aylık bebekken bir gece de terk etmek zorunda kalan yaşlı bir çitçidir. Karısını 

ve iki çocuğunu mülteci kampında bırakan Ebû Kays, ailesini koruyabilecek 

ve oğlu Kays’ı okula gönderebilecek kadar para kazanabileceği, birkaç zeytin 

fidanı alıp herhangi bir yerde kendine ait küçük bir kulübeye sahip olabileceği 

bir cennetin hayalini kuran fakir ve ezilmiş bir adamdır. Vatan toprağından 

zorla göç ettirilen bu zavallı adamın hayalini kurduğu eski günlerinin 

gelecekteki tezahürü Kenefânî’nin kaleminden şu satırlarla dökülmektedir: 

                                                 
7 Haidar Eid, “Men in The Sun: Palestinian Diaspora”, New Academia, C. II, Sa. 4, Ekim 2013, 

s. 1-9. 
8 Radwa Ashur, et-Tarîk ilâ’l-Haymati’l-Uhrâ, Al-Asvar, Acre 1977, s. 30. 
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“Sanki mahrum bırakıldığı her şey Şattu’l-Arab 9’ın diğer tarafında tam 

kaşı kıyıda, Kuvette’ydi. Hayallerinde ve rüyalarında yaşadığı yer tam olarak 

oradaydı.  Orada, Ebu Kays’ın uyku sersemi kafasında şekillendirdiği 

şeylerden bağımsız; mutlaka gerçek dünyanın, denizin, gökyüzünün olduğu 

canlı bir hayat olmalıydı. Orada kesinlikle caddeler, sokaklar, ağaçların 

arasında dolaşan kadınlar, erkekler ve çocuklar vardı.”10 

Bu satırlar aslında, yersiz yurtsuz kalmış Filistinlilerin,  komşu Arap 

ülkelerinde sığındıkları yerlerde gündelik ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak 

şartlar altında yaşamak zorunda kaldıklarının bir ifadesidir. Bu zavallı insanlar 

sözde yardımsever Arap ülkelerinin bir kenara atılmış mülteci kamplarında 

her insanın hakkı olan tek düze bir yaşam dahi sürdüremez haldedirler. Ebû 

Kays’ın içinde hiç mübalağa bulunmayan bu hayali, aslında tüm Filistinlilerin 

hayalidir. Mülteci kamplarında nefessiz yaşayan, yokmuş gibi davranılan bu 

halkın tek özlemi, zorla çıkarıldıkları ülkelerinde sahip oldukları mütevazı 

hayatlarıdır. 

İşgalin ardından neredeyse 10 yıl geçmiş olmasına rağmen memleket 

özlemiyle kavrulan Ebû Kays vatanını geri almak için hiçbir şey yapmamıştır. 

Ancak ailesi için daha iyi koşullarda bir hayat garantilemek amacıyla talihsiz 

yolculuğuna başlar. 

Ebû Kays’ın bu yolculuğa çıkmadan önce kendi iç konuşmasını 

Kenefânî şu sözlerle ifade etmektedir: 

“Son on yılda hiçbir şey yapmadın, sadece bekledin. Ağaçlarını, evini, 

gençliğini, hatta bütün köyünü kaybettiğine kendini ikna edebilmek için 10 aç 

yıla ihtiyacın vardı, öyle mi! Bu koca on yılda sen harap olmuş kulübesinde 

yaşlı bir köpek gibi pineklerken insanlar kendi yollarını çiziyorlardı. Seni 

neyin bekleyeceğini sanıyordun ki? Evinin tepesinden aşağıya zenginlik mi 

yağacaktı yani! Senin evin mi? Orası artık senin bile değil !”11 

                                                 
9 Şatt'ül-Arab (Arapça: شط العرب ), veya Arvand Rūd (Farsça: اروندرود), Fırat ve Dicle nehirlerinin 

Basra Körfezi'nden denize dökülmeden önce birleştikleri yerdir. Uzunluğu 193 km'dir. Şatt’ül-

Arap su yolunun hangi kısmının hangi devlete ait olduğu sorunu İran-Irak Savaşı'nın sebebi 

olarak gösterilmiştir. https://tr.wikipedia.org/wiki/Şattülarap, 09.10.2017. 
10 Ğassân Kenefânî, Ricâl fî’ş-Şems, el-Cephetu’l-Şaʿbiyyetu li-Tahrîri Filistîn, Ğazze, el-

Mektebu’l-İğlâmî, 2003, s. 8. 
11 A.e., s. 8.  
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Ebû Kays’ın onu Kuveyt’i gitmesi için teşvik eden arkadaşı Saad gelene 

kadar yaptığı tek şey beklemektir. Arkadaşı Saad’ın Ebû Kays’a “ Buradaki 

hayattan zevk alıyor musun gerçekten? Tam on yıl geçip gitti ve sen bu süre 

boyunca bir dilenci gibi yaşadın! Bu utanç verici bir şey! Oğlun Kays, ne 

zaman yeniden okula gidebilecek? Yakında bir diğeri büyüyecek, onunla nasıl 

ilgileneceksin eğer sen …”12 şeklindeki sözleri, çölü geçip Kuveyt’e gidip 

evine ekmek getirmekten başka bir çare bırakmamıştır. 

Yazarın Ebû Kays’ın dilinden sarf ettiği bu sözler, bir bakıma Filistin 

halkının vatanlarını geri kazanmak için savaşmak yerine zayıflığı ve 

sindirilmişliği tercih etmiş olmalarının ve Filistinli liderlerin halkı, mülteci 

kamplarının havasızlığında boğulmaya terk etmişliklerinin cesur bir 

ifadesinden başka bir şey değildir.13 Ayrıca yokluk sınırlarının bile daha 

altında yaşama tutunmaya çalışan bu zavallı halkın, ‘belki daha iyisi bizi 

bekliyordur’ düşüncesi ile yeniden göç etmekten başka çareleri de yok gibidir. 

Göç bu milletin talihsiz kaderleridir.  

Yolculardan bir diğeri olan Esed, politik eylemlerinden dolayı Ürdün 

hükümeti tarafından aranan genç bir Filistinlidir. Buradan kaçmak için geri 

geldiğinde kızıyla evlenmesi koşuluyla amcasından borç para alır. Esed için 

para kazanmanın tek yolu Kuveyt’e gitmektir. 

Esed, amcasından aldığı parayı bir aydan daha az bir sürede geri 

ödeyebileceğini düşünmektedir. Çünkü ona göre, “bir adam Kuveyt’te göz 

açıp kapayıncaya kadar geçen kısa bir sürede hemen para kazanmaya”14 

başlayabilir. 

Mervan bu üç yolcunun içerisinde en genç olanıdır. Bu genç adam, tek 

bacaklı bir kadın için ailesini bırakıp kaçan babasından nefret etmeden 

annesine ve dört kardeşine bakmakla yükümlüdür. Mervan’ın babasının 

yaptığı şey şüphesiz yaşadığı maddi zorlukların derecesine dayanamayıp kaçış 

yoluna başvurmayı tercih etmesidir. Aslında böylesi zor bir tercihi yapmak 

zorunda kalmak kendi suçu değildir, adeta kaderdir. 

Kenefânî, bu aciz babanın içine düştüğü durumu şu sözlerle dile getirir:  

                                                 
12 A.e., s. 8. 

13 Hilary Killpatrick, Introduction: The Men In The Sun, Three Continents Press, 

Washington 1993, s. 3. 
14 Ğassân Kenefânî, a.g.e., s. 14. 
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“Bu baba kendi kendine soruyor, aslında hepimize soruyor. Hayat 

gerçekten olağandışı bir iş, insan bu ilerlemiş yaşında rahatlık ister, yarım 

düzine aç ağzı doyurmak zorunda kaldığını görmek istemez ki! Bu ağızları kim 

besleyecek? Mervan’ın geri kalan eğitim masraflarını kim ödeyecek, kim 

Mey’e üst baş alacak?  Riyad, Selma ve Hasan’a kim ekmek getirecek? 

Söylesenize kim!... Bu züğürt adamın tek dileği on yıldır mülteci kampında 

işgal ettiği kerpiç evden çıkıp her zaman sözünü ettiği betondan yapılmış bir 

çatının altında yaşamak… Eski bir dostu olan Şefika’nın babası kızıyla 

evlenmesini önermiş. Böylece sahibi olduğu şehir merkezindeki üç odalı 

evinin bir odasında topal karısıyla birlikte yaşayabileceklerini vadetmiş. 

Hayatının geri kalanını huzur içinde geçirmek istiyor… Gerçi bundan daha 

da önemlisi betonarme bir çatı altında! Ne var ki bunda sanki… ”15 

Bu ironik tasvir bizi yine Kuveyt’in bu kadersiz yolcu için de tek 

kurtuluş yolu olduğu gerçeğine götürür. Kuveyt, Mervan için kazandığı her 

kuruşu annesine göndermek zorunda kalacağı, dünyadaki cennet köşelerinden 

birinde derme çatma bir kulübe alıncaya kadar gönderdiği hediyelerle annesi 

ve kardeşlerini şaşkına çevireceği, aynı zamanda babasının kıskançlıktan 

tırnaklarını kemireceği zamanları ona verebilecek tek gerçektir. 

Kuveyt’e gitmenin içinde bulundukları durumdan bir kurtuluş ve daha 

iyiyi bulmak adına nihai bir çözüm olarak gören bu üç yolcunun rotası şaşmış 

durumdadır. Çizdikleri rotanın Ürdün’den Filistin’e doğru ülkelerini geri 

kazanmak gayesi taşıması gerekirken bunun tam tersi bir durum söz 

konusudur. Filistinlilerin bu yanlış yöne doğru gidişleri, roman karakterlerinin 

yaşadığı acı tecrübelerden de anlaşılacağı üzere başlarına gelenleri 

kişiselleştirmiş olmalarının ve herkesin sadece kendi kurtuluşunu aramaya 

çalışmasının bir sonucudur.16 Tabi olarak bu bireyselci anlayış koca bir 

toplumu olası en kötü kadere mahkûm etmiştir: ‘Sürgün’ 

Metinde dikkati çeken önemli ögelerden bir tanesi de, roman 

kahramanlarının sürüklendiği yabancılaşma hissidir. Siyonizmin Filistinliler 

üzerinde uyguladığı sosyolojik yaptırımlardan bir tanesi olan asimilasyon 

politikasının adeta bir sacayağı sayılabilecek bu durum, dünya üzerinde 

nereye giderlerse gitsinler vatansız tek ırk olarak görülen göçmen Filistinliler 

için zor olduğu kadar maalesef kabullenmeye başladıkları bir durum olmuştur. 

                                                 
15 A.e., s. 19-21. 

16 Haidar Eid, a.g.e., s. 3. 



DOĞU GÖÇ EDEBİYATI      167 

 

Kenefânî, göçün etkisiyle daha da güçlenen bu yabancılaşma hissini bize şöyle 

anlatır: 

Esed’in Ürdün’den Irak’a ilk yolculuğudur ve “o kendini sanki 

dünyadaki tek insanmış gibi hissediyordur”17 Mervan Basra’da şişman bir 

kaçakçı ile pazarlık yaptığı esnada “ tanımadığı insanlarla garip bir şekilde 

bir araya geldiği bu durumun, hayatında ilk defa kendini bu kadar yalnız ve 

yabancı hissettirdiğinden “18 söz eder. 

Bu romanı okurken insanı sürekli acaba şimdi ne olacak diye 

düşündüren bir huzursuzluk hissi kaplar. Romanın sonunda cesetlerle ilgili 

yapılan detaylı betimleme akıllara yazarın neden kamyon şoförünü bir Iraklı 

değil de bir Filistinli olarak seçtiği sorusunu getirmektedir. Kamyon şoförü 

Ebû el-Hayzeran üç farklı neslin temsilcisi olan ana karakterlerin dışında bir 

metafor olarak kullanılmıştır. Ebû el-Hayzeran tam anlamıyla kurnazlık ve 

ikiyüzlülükleriyle ülkelerinin geleceği konusunda yıkıcı bir rol oynayan, 

politik beceriksizlikleri hat safhaya taşınmış ve en önemlisi zorunlu göçün 

sorumlularından olan Filistinli liderleri temsil etmektedir. 

Yazar Ebû el-Hayzeran’ı şu şekilde tasvir etmiştir : “Mervan Ebû el-

Hayzeran’ı ilk defa gördüğünde bu adam ona şeker kamışını anımsatmıştı. 

Boyu o o kadar uzun kendisi de o kadar zayıftı ki… Yalnız adamın boynu ve 

elleri adeta gücü ve dayanıklılığının göstergesi gibiydi… Nedendir bilinmez 

ama bu adam omurgasında ya da diğer vücut kemiklerinin hiç birinde acı 

duymadan sanki çömelip kafasını iki bacağının arasına sokacakmış gibi 

duruyordu.”19 

Kenefânî’nin anlaşılması güç bir tasvirle karşımıza çıkardığı üç 

Filistinli adama yol göstermek için cinsel gücünü kaybetmiş bir adamı neden 

seçtiği sorusuna gelecek olursak aslında Ebû el-Hayzeran’ın, aslında 

Filistinlileri yönettikleri ve onları korumaya çalıştıkları konusunda ısrar 

etmelerine rağmen iktidarsızlıkla suçlanmaktan kurtulamayan Filistinli 

liderlerin bir portresi olduğunu anlamak zor olmayacaktır. 

Yazarın ‘Yol’ adını verdiği kahramanların su tankerinin içinde 

geçirdikleri zorlu yolculuğun anlatıldığı bölümde Ebû el-Hayzeran’ın şoför 

                                                 
17 Ğassân Kenefânî, a.g.e., s. 13. 

18 A.e., s. 18. 

19 A.e., s. 19.  
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koltuğunda oturduğu sıradaki hayal ile gerçek arasında gidip gelen zaman 

atlatma tasviri; bize önemli ipuçları vermektedir. Bu adamın zamanında kendi 

ülkesi için canını feda etmeye hazırken göç etmek zorunda kaldığı bu gurbet 

ülkesinde nasıl olur da kendi insanlarını dolandırarak para kazandığı bir insan 

haline dönüştüğünü anlamamıza yardımcı olmaktadır. 

“ … Güneş o kadar parlaktı ki başlangıçta hiçbir şey göremedi. Ama 

kalçalarını saran korkunç acıyı hissedebiliyordu. Sadece bir dakika önce 

başına gelenleri anımsayabiliyordu, başka bir şeyi değil… Tam gözünün 

önünde o büyük patlama yaşandığı zaman kendisi ve diğer silahlı adamlar 

etrafta koşuşturuyorlardı. Tüm hatırladığı bunlardı. Şimdiyse, o korkunç acı 

hala kalçalarının arasına saplanmaya devam ediyor ve gözlerinin önünde 

hala yuvarlak ışık huzmeleri dolanıyorken o etrafındaki insanları seçmeye 

çalışıyordu… Aniden aklını kara bir düşünce kaplamıştı, deli gibi bağırmaya 

başladı… Bugün o anımsadığı korkunç görüntünün ardından tam on yıl 

geçmişti. Erkekliğinin elinden alınmasının, her gün her saat hissettiği küçük 

düşürülmenin ardından geçen tam on yıl! Bu acı tecrübeyi gururuyla beraber 

yutmak zorunda kalmıştı. Geçen on yıl boyunca her saniye bununla sınanmıştı. 

Hala buna alışmış ya da kabullenmiş değildi aslında! Ne yani bu koca on yıl 

boyunca bu durumu kabul mü etmeye çalışacaktı? Hangi durumu? Açık açık 

vatanı için savaşırken erkekliğini kaybettiğini mi itiraf edecekti yani? Aman 

ne de iyi yapmıştı sanki! Hem vatanını hem erkekliğini kaybetmişti, aman ne 

iyi! Kahrolsun bu kan emici dünyaya!...”20 

İşte gerçekten cinsel yetisini kaybetmiş olan bu adam, 

iktidarsızlıklarıyla nam salmış ve Filistin göçünün asıl müsebbibleri olan 

siyasi liderlerin açık bir göstergesidir. Yalnız Kenefânî’nin burada asıl 

dikkatimiz çekmek istediği nokta, belki de Ebû Kays, Esed ve Mervan gibi 

Filistin halkının da hala Ebû el-Hayzeran gibi yöneticilere inanıyor olmasıdır. 

Diğer bir deyişle, sürgündeki hayatları yeteri kadar zor olan ve karşı kaşıya 

bulundukları siyasi gerçekliğe isyan etmeye hiç niyetli olmayan bu nesil, 

geçici tutsaklıklarına razı olmuşlardır. Esed, tam da bu durumu özetlermiş gibi 

Ebû el-Hayzeran ile aralarında geçen bir diyalogda şöyle söylemektedir: 

                                                 
20 A.e., s. 31-36. 
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“ Şahsen ben sadece Kuveyt’e gitmekle ilgileniyorum. Başka hiçbir şey 

umurumda bile değil. İşte bu yüzden Ebû el-Hayzeran ile yolculuk 

edeceğim.”21 

Bu üç Filistinli göçmen farklı yaşlarına ve farklı problemlerine rağmen 

ortak bir noktada buluşturulmuştur. Hepsinin ortak amacı köklerinden 

koparıldıkları günden bu yana yaşadıkları fakirliklerine bir son vermek ve 

ekonomik durumlarını düzeltmektir. Hatta Ebû el-Hayzeran’ın bile tek hayali, 

biraz daha para biriktirdikten sonra gölgede keyif çatmaktır. Gölge kavramı, 

yazarın romanda ‘Güneş ve Gölge’ adını verdiği bölümde dâhil olmak üzere 

sadece bir hayal, ümit ve kahramanların mülteci kamplarından ve gurbet 

ülkelerinden uzakta düşlediği daha güzel bir dünyanın simgesi olarak 

kullanılmıştır. İlginç olan şey ise, ‘gölge altında dinlenme’ temasının 

neredeyse hiç ağacın olmadığı bir ülkeye göç etmek isteyen üç göçmen 

Filistinlinin hayalleriyle çelişmesidir. Bu gerçeğe şaşıran tek kişi ise; eski bir 

çiftçi olan Ebû Kays olmuştur. 

Güneşin altında yolculuk eden bu adamların kızgın güneş ışınlarından 

ve yaydığı sıcaklıktan haberleri yok gibidir. Başka bir deyişle bu adamlar, 

normal bir insanın çıkacağı türden bir yolculuğa çıktıklarının bilincinde 

değillerdir. Filistin göçünün sonunun nereye varacağı belli olmayan ve göç 

sırasında pek çok acı ve ölümle sonuçlanan yönüne dikkat çekmek isteyen 

Kenefânî;  insana işkence eden çölün yakıcı güneşini, şu tasviriyle dile 

getirmektedir: 

“ Gökyüzünün tam ortasına konumlanmış güneş, çöl boyunca uzanan 

engin kum tepelerinin izini sürüyordu ve toz izleri neredeyse gözleri kör 

edecek derecede bir parlaklık yayıyorlardı. Kuveyt’e giden birinin geri 

dönmediğini çünkü güneş çarpması yüzünden öldüğünü duymuşlardı. Adam 

kepçe makinesini kullandığı esnada birden dizlerinin üzerine çökmüştü. Sonra 

ne mi oldu? Güneşten çarpılmıştı işte… Sanki o adam da burada ya da orada 

yanmak istemiş midir ki? Gerçi alt tarafı güneş çarpmıştı… Bu çöl, içinde 

sanki insanların kafalarını kızgın ateşli kırbaçlarıyla koparan koca bir dev 

saklıyordu.”22 

Kenefânî’nin çöl tasviri aslında Filistin halkının sürgünde ya da hala 

kendilerinin zannettikleri İsrail devleti sınırlarında tutuldukları karşılıksız 

                                                 
21 A.e., s. 31. 

22 A.e., s. 39-41. 
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ateşin bir simgesi gibidir. Buradaki dev tasviri, Siyonist güçlerin zalimliğinin 

açık bir ifadesi olarak karşımıza çıkar. 

Filistin halkının içince bulunduğu sürgün cehennemi, bireysele 

indirgenmiş kaçışların ve iktidarsız liderleri takip etmenin kaçınılmaz bir 

sonucudur. Güneşin altında bir su tankerinin içinde çöl üzerinde yapılan bu 

yolculuk, kahramanların bilinçaltlarını birbirine karıştırmıştır. Bu bilinç 

kaymasını Kenefânî şu sözlerle ifade etmektedir: 

“ Bu dört adamdan hiç biri artık daha fazla konuşmak istemiyorlardı. 

Sadece güçsüz düşmüş değillerdi, aynı zamanda her biri düşüncelerini kendi 

içlerinde tutmak istiyorlardı. Bu koca kamyon, hayalleri ve aileleri, umutları 

ve hırsları, sefalet ve kederleri, güçleri ve zayıflıkları, geçmişleri ve 

gelecekleri ile yol boyunca sanki sonu belli olmayan bir kaderin ulu kapısını 

aralıyordu. Bütün gözler, görünmez ipliklerle bağlanmış gibi kapıya 

dikilmişti.”.23 

Kaçakçı Ebû el-Hayzeran ise, kızgın çölün doğasına farklı bir bilinçaltı 

ile yaklaşmaktadır: 

“ Ben kendi kafamda bu 150 kilometrelik yolu, Allah’ın Kuran’da 

kullarına bahsettiği cennete ya da cehenneme girmeden önce geçmek zorunda 

oldukları sırat köprüsüne benzetiyorum. Eğer biri bu yolda başarısız olursa 

cehenneme gider ya da güvenle geçmeyi başarırsa sonunda cennete ulaşır. 

İşte sınır muhafızı melekler de orada, yolun sonunda …”24 

Bu bilinçaltı anlatımı, tam olarak çölün doğasını sindirip haine 

dönüşmüş bir adamın tasviridir.25 Çöl, iki ayrı cehennemdir aslında. Diğer bir 

ifadeyle çöl, ya sefalet ya da sürgün cehennemidir. Her kim karşıdaki sahte 

cennete ulaşmak istiyorsa bu kızgın çölü aşmak zorundadır.  Metindeki 

cehennem kavramı aslında kahramanların kişisel amaçlarına ulaşmak için 

geçmek zorunda oldukları kaçınılmaz tek yoldur. Yazar, hem Arap çölünü 

hem de sınıf muhafızlarını geçmek zorunda olan kahramanlarını, çok daha 

kötü bir sonun beklediğine dair ipuçları vermektedir. Çünkü hem Irak hem de 

Kuveyt sınır kapılarından geçmek için saklanmaktan başka çareleri olmayan 

                                                 
23 A.e., s. 41. 

24 A.e., s. 31. 

25 Radwa Ashur, a.g.e., s. 34. 
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bu adamlar için su tankı da başka bir cehennemdir. Nitekim Ebû el-Hayzeran 

yolculuktan önce adamları uyarır: “ Yerinizde olsam üstümü çıkarırdım, 

sıcaklık çok boğucu ve dayanılmaz olacaktır. Sanki bir fırının içindeymiş gibi 

terleyeceksiniz.”26 Dahası Esed, tankerin içine ilk girdiğinde “bu ne böyle 

burası cehennem gibi yanıyor”27 şeklinde yakınmıştır. Yine de bu üç yolcu 

tankerin içinde saklanmaya razı olmuşlardır. 

Yazar aslında Filistin insanının saflıklarının yanlış yolda yürüyen 

iktidarsız liderlere kaderlerini emanet edecek kadar ileri düzeyde olduğuna 

gönderme yapmaktadır. Mücadele etmekten aciz fırsatçı siyasi liderlerin asıl 

niyetlerini Ebû el-Hayzeran’ın şu sözleri özetlemektedir: “Sana gerçeği 

söyleyeyim mi? Benim sadece daha fazla paraya ihtiyacım var, çok daha 

fazlasına. Yığınla para kazanmak için dürüst bir yol denemek benim işime 

gelmez. Aslında ne kadar zavallı olduğumu görmüyor musun? Benim şu an az 

bir miktar param var. Ama iki yıl içinde tüm bu işleri bırakıp köşeme 

çekileceğim. Artık rahat yaşamak, hiçbir şey düşünmemek, gölgede dinlenmek 

istiyorum.”28 

Üç farklı neslin temsilcisi olan üç yolcunun içi boş, karanlık ve sıcaktan 

yanan su tankının içindeki bekleyişleri, körü körüne izlerinden gittikleri siyasi 

liderlerin istikrarsız iktidar dönemlerine işaret etmektedir. Yolcuların tankın 

içindeki suskunlukları, halkın bağırsalar dahi seslerini duyuracak kimselerin 

olmayışı gerçeğiyle örtüşmektedir. Bu durumda tıpkı yolcular gibi halk da 

iktidarsızlıkla suçladıkları siyasi liderlerden daha iktidar sahibi değillerdir. 

Böylece onlar için ‘göç’ kaçınılmaz son olmuştur. 

Roger Allan, Arap Romanı üzerine yazdığı bir kitabında, bu romanın, 

Filistinlilerin acı gerçeklerinin ve diğer Arap milletlerinin sömürüsü altında 

kendilerine bir yer ve kimlik bulma konusundaki acizliklerinin tarifi 

olduğundan söz eder.29 Romanda geçen su tankı ve su tankı için kullanılan 

fırın benzetmeleri Arap dünyasının aslında Filistin halkına karşı olan bakışının 

genel bir ifadesidir. Zira Arap otoritelerinin çoğu, mülteci kamplarına 

tıkıştırdıkları insanlara karşı uyguladıkları politikalar bakımından köklerinden 

zorla sökülüp koparılan Filistinli göçmenleri taşıyan kaynar su tankından pek 

                                                 
26 Ğassân Kenefânî, a.g.e., s. 37. 

27 A.e., s. 37. 

28 A.e., s. 35. 

29 Roger Alan, The Arabic Novel, Syracuse University Press, New York 1995, s. 147. 
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de farklı değillerdir. Tankın içerindekiler dayanıksızdır ve hemen ölürler. 

Çünkü bu insanlar, 1948 yılında Filistin’den toplu olarak sınır dışı 

edildiklerinde zaten cehennem ateşini daha önceden tecrübe etmişlerdir. 

Tekrar aynı cehenneme geri dönmeye ve aynı siyasiler tarafından 

kandırılmaya hiç niyetleri yoktur. Bu nedenle, içinde saklanacakları demir su 

tankını kendi vatan topraklarından daha güvenli görürler. Böylece çölün kendi 

memleketlerinin yerini tutacağına inanarak onları vatan toprağından 

uzaklaştıracak coğrafi bir rotayı tercih ederler. 

Çiftçi Ebû Kays da kendi toprağını terk eder ama her zaman bir 

parçasını kendisiyle beraber taşır. Ebû Kays’ın bırakmak zorunda kaldığı 

vatan toprağıyla arasında kurulan bu sembolik ilişki, onu asma yapraklarıyla 

kaplı bir evin hayaline doğru sürükler. Zeytin ve portakal ağaçlarıyla ilgili 

hatıraları, onu Kuveyt’e doğru kadersiz bir yolculuğa çıkma konusunda asıl 

ikna eden şeydir. Toprak bu adamın hayatıdır ve ondan ayrılmak zorunda 

kaldığından beri zihninde hep ona geri kavuşacağı zamanı beklemektedir. 

Yazarın bu kurgusuna baktığımızda çöl kavramından tamamen farklı bir 

toprak temasının ırksal bir kimliğe dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır. 

Metindeki toprak mefhumu sürekliliğin ve değişmezliğin sembolüdür. Ayrıca 

özgüven ve şeref kaynağıdır. Bu durum, romanın başında çöl kavramı ile 

çelişen bir tasvir kullanılmış olmasını daha anlaşılır kılmaktadır. Çöl, metinde 

Filistinlilerin içinden geçmek zorunda oldukları bir ateş çemberi şeklinde 

sembolize edilmiştir. Buna rağmen toprak metnin girişinde tamamen farklı bir 

tasvirle ifade bulmuştur: 

“Ebû Kays göğsünü nemli toprağın üzerine doğru yaslamıştı. Zayıf kalp 

atışları toprak tanelerinin arasından geçip bütün vücuduna nüfus etmişti. Ne 

zaman göğsünün üzerinde yere doğru uzansa bir titreşim hissediyordu. Bu 

titreşim sanki toprağın kalbinin cehennemin en alt derecesinden yeryüzüne 

doğru yaptığı zorlu yolculuğun bir tezahürüydü. İlk defa yere uzandığı günden 

bu yana hep böyle hissediyordu.”30 

İşte bu yaşlı çiftçi böylesine düşkün olduğu vatanını terk edip, çöle 

doğru yola çıkmıştır. Burada, anavatan ile sürgün arasında göze çarpan ayrım 

aynı şekilde bereketli vatan toprağı ile çorak çöl toprağı arasındaki ayrım 

gibidir. Verimli vatan toprağı, dünyadaki cennete benzetilen bir metafor 

olarak kullanılmışken çöl ise ölüm ile eşanlamlı olarak kullanılmıştır. Çorak 

                                                 
30 Gassân Kenefânî, a.g.e., s. 1. 
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çöle karşılık ağaçlık vatan toprağı betimlemesi yapılması tesadüf değildir. 

Çöl, sürgünün yaşandığı bir sahne, vatansız kalan insanların adice 

öldürüldükleri mezarlarıdır. Bir bakıma çöl, vatanını terk etmenin ağır bir 

cezasıdır. 

Romanın sonunda Ebû el-Hayzeran, ikinci kontrol noktasındaki sınır 

memurlarıyla lafa daldığı için havasızlıktan boğularak teker teker can veren 

üç Filistinli göçmenin cesedini, nedense ceplerindeki parayı almayı ve 

Mervan’ın saatini de çalmayı ihmal etmeyerek çöp yığınlarının üzerine fırlatıp 

atar. Cesetlerin çöpe atılması, şüphesiz Filistinlilerin değersizliklerine, bir hiç 

gibi yaşayıp bir çöp gibi kenara fırlatılmalarına karşı yapılan usta işi bir 

vurgudur.  Kenefânî, Ebû el-Hayzeran’ın ruh halini şu sözlerle ifade 

etmektedir: 

“ Tam bacağını kamyona atacağı sırada zihninde ani bir düşünce 

belirdi. Olduğu yerde dona kalmıştı, sanki bir şey yapmaya ya da bir şey 

söylemeye çalışıyor gibi bir hali vardı. Bir an çığlık atmayı düşündü. Sonra 

aniden bunun ne kadar da aptal bir fikir olduğunun farkına vardı. Kafasının 

patlayacağını sandı. Hissettiği tüm bu tükenmişlik hissi birden kafasını sarmış 

ve beyninin içinde uğuldamaya başlamıştı. Kafasını elleriyle tuttu ve 

beynindeki düşünceleri def etmek için saçlarını çekmeye başladı. Ama 

düşünceler hala kafasının içinde kaçamayacağı şekilde sürekli çınlıyordu. 

Artık kafasını tutması bir işe yaramıyordu, ellerini iki yanına bıraktı. 

Gözlerini fal taşı gibi açıp karanlığa doğru dikti. Düşünceler zihninden 

aşağıya doğru kayıp dilinden dökülüvermişti… 

‘Neden tankerin duvarına vurmadılar’ 

 Sağına doğru döndü ama düşmekten korktu. Koltuğuna çıkarak başını 

direksiyona yasladı. 

‘Neden tankerin duvarına vurmadınız? Neden bir şey söylemediniz? 

Neden?’ 

Sesi çölün ıssızlığında yankılanmıştı. 

‘Neden tankerin duvarına vurmadınız? Neden tankerin demiriyle ses 

çıkarmadınız? 

Neden? Neden? Neden?’ ”31 

                                                 
31 A.e., s. 73. 
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Neden boğularak ölmeyi tercih ettiler? Çünkü korkmuşlardı… 

Yaşadıkları sıkıntılardan kurtulabilmek için zengin bir hayat düşleyerek mi, 

aynı sıkıntılara yeniden dönmemek için mi, yoksa boğularak ölmenin nefessiz 

yaşamaktan daha kolay gelmesinden mi? Filistinliler kendi gerçeklerinden 

kaçmış, kendi kaderlerini onları sürgüne mahkûm eden, umutlarını kolayca 

hiçe sayabilen siyasilere teslim etmişlerdir. Korku… İşte bu korkunun 

yarattığı derin endişeler aslında Siyonist İsrail liderlerinin içindedir. Kalemini 

bu soysuz düşmana karşı kuşanan Kenefânî’nin ‘Güneşteki Adamlar’ adlı 

romanı Filistin meselesine duyarsızlaşan dünyaya ve göçün sorumlularına 

karşı adeta bir başkaldırıdır. Bu kısa roman, Filistin göçünün altında yatan 

gerçek nedenlerini okumamızda ve bu göçün bir toplumu neredeyse tarihten 

silecek derecede ağır şekilde cezalandırılması ile sonuçlanan etkilerini idrak 

etmemizde önemi bir rol üstlenmiştir. 

 

 

Sonuç 

Kenefânî’nin Lübnan’da haftalarca evden çıkmadığı bir dönemin 

meyvesi olan ‘Güneşteki Adamlar’ romanı buruk bir göç hikâyesidir.  

Başından itibaren yolcuların talihsiz bir sona doğru gittiklerini anlamak zor 

değildir. Bu seferki göçün son sefer olduğu aşikârdır. Kendilerine sil baştan 

bir gelecek kurmak ümidiyle bir gurbet diyarından başka birine göç etmeyi 

tek çare gören üç Filistinlinin aslında tüm Filistinin hikâyesi diyebileceğimiz 

bu metin, iki katmanlı bir alt okumaya tabi tutulabilir. Bir yandan vatanlarını 

geri kazanmak yerine maddi anlamda kendi güvenliklerinin peşine düşüp yeni 

bir göçe kalkışmanın getirdiği zaaflığın tezahürü… Diğer yandan zorla göç 

ettirilen bu mağdur halkın mülteci kamplarında tahammül sınırlarını zorlayan 

havasızlığında nefessiz kalışlarına duyarsızlaşan Arap liderlerin 

gamsızlıklarına yönelik bir taşlama… Hangi tarafından bakarsak bakalım 

aslında sürgünle cezalandırılmış zavallı bir halkın hikâyesi duruyor 

karşımızda. 

Hikâyenin sonunda Ebû el-Hayzeran’ın dilinden bizlere yöneltilen 

‘Neden’ sorusu, önemli bir mesaj taşıyor aslında… Metne yüzeysel 

bakıldığında, Filistin siyasi liderlerini temsil eden roman kahramanı için ölü 

insanları suçlayarak sadece kendi vicdanını rahatlatmaya çalışması olarak 

algılansa da işin aslı biraz daha derinlerde gizlidir. Yazarın metnin sonunda 

‘Neden tankerin duvarına vurmadılar’ sorusunda geçen  ‘onlar’ zamirini, 



DOĞU GÖÇ EDEBİYATI      175 

 

ikinci kez  ‘siz’ zamirine yani bizlere çevirmesi tesadüfi değildir. Filistin göçü 

sadece basit bir mülteci meselesi midir? Yoksa bir milletin tarihten silinme 

politikası mı? Asıl tabiriyle bu soykırıma daha ne kadar daha sessiz 

kalınabilir? ‘Neden’ sorusunun cevabı aslında bizim zihinlerimizde ve 

vicdanlarımızda olandır desek çok da haksız çıkmayız. Zira ölü insanlar artık 

bir şey söyleyemezler ama yaşayanların hala bir şansı var. Eğer insanlık 

tarihinin bu kanlı savaşına keskin cevaplar verilmezse ne yazık ki ömürleri 

sürgünde geçen Filistin insanının kaderi trajik ölümlerle sonlanmaya devam 

edecektir. 
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HİNT ALT KITASINDAN BİRLEŞİK KRALLIK’A UZANAN 

HAYATLAR 

Muhsin Ramazan İŞSEVER* 

Göç kelimesi Türk Dil Kurumunun Büyük Türkçe Sözlük kitabında  

“Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir 

ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine 

gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret” anlamına gelmektedir. İç ve dış olarak 

ikiye ayrılan göç, edebiyata duygu yoğunluğu fazla olması nedeniyle daha çok 

dış göç temasıyla ilham vermiştir. 

Dünya'da ilk göç olunan yer olarak bilimsel çalışmalar Doğu Afrika'yı 

işaret etmektedir; “Pasifik yerlilerinin atalarının 70 bin yıl önce Doğu 

Afrika’dan çıkarak, Tayvan üzerinden 31 bin ile 37 bin yılları arasında 

Avusturalya ve pasifik adalarına geldiği tahmin ediliyor.”1 

Dünya'nın farklı bölgelerinde yaşayan insanlar kendi coğrafyasını, 

ülkesini terk ederek, ekonomik sebeplerle standardı, refahı daha yüksek olan 

bölgelere, özellikle standardın esfel olduğu Afrika'da yaşanan kıtlık sebebiyle 

insanlar kendi evlerini bırakıp su ve besin bulabilecekleri yerlere göç etmek 

zorunda kalmışlardır. Bazen de bunun tezatı olan durum Güneydoğu Asya' da 

günümüzde yaşanan Arakandaki Müslümanların Bangladeş'e göç etmesi gibi 

aile ve akrabalarıyla kısmen de olsa refah bir yaşam sürdürdükleri yerden 

soykırım,  savaş sebebiyle bölgelerinden çıkarılan ve çıkmak zorunda kalan 

insanlar çok fazla aidiyetleri olmadıkları, din bağı önemli bir unsur olsa da, 

dil ve ırk bağı olmayan, hatta özgür yaşayamayacakları ama en azından 

hayatlarını devam ettirebilecekleri, yeterli olmasa da sağlık ve besine 

ulaşabilecekleri yer olan Bangladeş'e göç etmişlerdir. 

Edebiyat cansız bir kavram olsa da, canlılardan ve onların 

yaşadıklarından esinlenen bir objedir. Aşırı kuraklık, işsizlik, ihtilaller, 

savaşlar, mübadele, doğal afetler, erozyon, sel, deprem, çölleşme, 

volkanizma, adalet yoksunluğu, eğitim yetersizliği, sağlık özgürlük sahibi 

olamama, nüfus artışı(İstanbul'un trafik ve insan yoğunluğu gibi sebeplerden, 

içe olan göç hale devam etse de genellikle diğer büyükşehirlere göç vermeye 

                                                 
* Araş. Gör., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 

Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (muhrampak@live.com). 
1 http://www.hasankaya.com/goc-ve-insan.html#_ftnref4 12.11.2017. 
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başlamıştır.) sebebiyle oluşan göçte edebiyatın bir konusu olagelmiştir. Göç 

edebiyata da konu olmuş ve tarihi süreçle birlikte edebiyata rengini vermiştir.  

Göç öncesi, göç ve sonrasını kapsayan süreçte yazılan anılar, göç öncesi 

yaşanan hukuk mücadelesiyle hak arayışları, vatan sevgisi, tarihi vakıalar, 

çekilen meşakkatler, yaşanan zulümler, kendisi için yeni bir hayat olan yeni 

yerleşim yerindeki uyum sorunları neticesinde gelen zorluk ve acılar, 

yalnızlık, göç sonraki sahipsiz terkedilen topraklara yakılan ağıtlar, 

edebiyatçıların şiir ve nesir yazıları için en büyük ilham kaynaklarından olan 

doğup büyüdüğün vatana olan özlem edebiyatın değindiği temaları 

oluşturmuştur.  

Gelişmiş Ülkelere Göçler 

Hint Alt Kıtasında tarih boyu farklı milletler tarafından muhtelif 

devletler kurulmuş, bu topraklar ticari anlamda her zaman potansiyel 

oluşturmuş ve başka milletlerin de iştahını kabartmıştır. XVI. Yüzyılda 

Portekizliler ile başlayan Batılı Devletlerin alt kıtada üs edinme ve buranın 

ticaretini ele geçirme eğilimleri, XVII. Yüzyılda İngiltere’nin bölgede 

kurduğu Doğu Hindistan Şirketi ile ivme kazanmış, XIX. yüzyıla gelindiğinde 

İngiltere bölgeyi tamamen ele geçirerek Hindistan Müstemleke Nezaretini 

kurmuştur. Bu süreçte İngiltere’ye eğitim için giden Hindistanlılar olmuş, 

hatta ileride İngilizler tarafından kendisine “Sir” unvanı verilen ve Hint Alt 

Kıtasında geleneksel eğitim anlayışı dışında batı normlarında eğitim veren ilk 

enstitü olan Aligarh Enstitüsünü kuran Seyit Ahmet Han, Pakistan'ın kurucusu 

Muhammed Ali Cinnah,  Pakistan’ın kurulmasını yazılarıyla destekleyen milli 

şair Muhammed İkbal de İngiltere’ye giden bu gençler arasından çıkmıştır. 

Daha önce de 17. Yüzyılın ortalarında Hintliler İngiliz ordusunda görev 

yapmaya başlamış, alt kıta insanının kendi coğrafyası dışına çıkması bu 

şekilde başlamıştır. 

23 Mart 1940 tarihinde Muhammed Ali Cinnah önderliğinde 

Hindistan’ın Müslümanlar ve gayri Müslimler arasında bölünmesi karara 

bağlanmış, yapılan mücadeleler sonucunda da 14 Ağustos 1947 tarihinde 

Doğu ve Batı Pakistan ve Hindistan olmak üzere bölge ikiye ayrılmış, 1971 

yılında ise Doğu Pakistan Bangladeş adı ile bağımsız bir devlet haline 

gelmiştir.  

1947 yılındaki bu bölünmenin ardından milyonlarca Müslüman, Hindu 

ve Sih’in mübadelesi başlamış, sınırın bir yanından diğerine milyonlarca göç 

yaşanmıştır. Bu göç hareketi sadece bu şekilde mübadele boyutunda 
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yaşanmamış, aynı zamanda ekonomik açıdan gelişmiş ülkelere de göçler 

olmuştur. Pakistan'dan İngiltereye göçler 1950 li yıllarda başlamış, İngiltere 

I. ve II. Dünya savaşları sonrası kurulan yeni dünya düzeninde, ihtiyaç 

duyduğu çalışma sınıfını bu göçmenlerden karşılamıştır. İlk etapta İngiltere'ye 

gelen bu göçmenler kırsal kesimde yaşayan insanlardı ve tamamen ekonomik 

sebebeplerle geldikleri İngiltere'de yeterli parayı kazanınca memleketlerine 

geri dönmeyi hedefliyorlardı2. Daha önceleri de 19. yüzyılda Azad Keşmir'in 

Mirpur bölgesinden İngiltere, Avustralya ve Sri Lanka'ya göçmenler yine 

siyasi, ekonomik sebeplere bağlı olarak gitmişlerdi. Pakistan ve Hindistan'ın 

birbirinden ayrılmasının ardından gelişen ekonomik ve siyasi olayların yanı 

sıra 1960'lı yıllarda Pakistan'ın Keşmir bölgesine kurulan ve dünyanın en 

büyük 12. barajı olan Mangla Barajı da bu göçlerde etken olmuştur. Barajın 

kurulmasıyla yerlerinden olan yaklaşık 100 bin Azad Keşmirlinin bir kısmına 

tazminat verilmiş, bir kısmı ise İngiltere’de çalışma izni elde etmiştir. 

Zamanla tazminat alan aileler de daha önce çalışmak için İngiltere'ye ailelerin 

yanına gitmişler ve ilerleyen süreçte Pakistan asıllı İngiliz vatandaşı olarak 

İngiltere'de var olan göçmenlerin % 70 ini oluşturmuşlardır. %30’luk diğer 

göçmenler ise Penjab, Novşehra ve Gujerat Bölgelerinden gelmişlerdir3. Bu 

çalışma izni işçi göçmenleri sınırlı sayıda tutmaya karar verildiğinden 1962 

yılında son bulmuş, bu yıldan itibaren zorunlu vize uygulanmaya başlanmış 

ve vize alımı zorlaştırılmıştır. Bu durum 1982 yılına kadar kısıtlanmış vize 

şeklinde devam etmiş, sonrasında ise biraz daha esnetilmiştir. 

Yine 1950 li ve 1960 lı yıllarda küçük gruplar halinde İngiltere'ye göç 

etmeye başlayan Pakistanlılar gerek eğitim gerekse ekonomik sebeplerle 

buraya da gelmeye başlamışlar, yerleşmişler ve vatandaşlık alarak İngiliz 

vatandaşı olmuşlar ve İngiliz vatandaşlığına uyum sağlayıp benimsemişlerdir. 

Hatta yapılan bir anket çalışmasında yüzde doksan oranla Pakistanlılar 

İngiltere’ye güçlü bir aidiyet hissederken, beyazlar yüzde seksen dört aidiyet 

hissetmişlerdir. İngiltere’de siyasi, ekonomik, edebiyat gibi birçok alanında 

kendilerini göstererek birçok başarıya imza atmışlardır. İngiliz Hükümet 

Parlamentosunda haliyen 12 Pakistan asıllı milletvekili, babası şoför olan 

Londra Belediye Başkanı Sadik Han, İngiliz milli kriket takımında oynayan 

Aftab Habib, Osman Afzal, Kabir Ali, Üveys Şah, Sajid Mahmud, Adil 

Rashid, Emjed Han, Ejmel Şehzad, Muin Ali and Zafar Ensari önde gelen 

                                                 
2 The Change Institue, The Pakistani Muslim Community in England: Understanding 

Muslim Ethnic Comunities, March 2009, s. 25. 
3 A.g.e., s. 25. 
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isimlerdir. Edebiyat alanında Tarık Ali, Kamila Şemsiye, Nadim Eslem, 

Muhsin Hamid Pakistanlı İngiliz edebiyatçıları olarak ün kazanmışlardır ve 

daha birçok alanda başarılı sayabileceğimiz Pakistan asıllı göçmenler 

olmuştur. 

Aslında başlangıçta sadece ekonomik sebeplerden gelip, para biriktirip 

vatanlarına geri dönmeyi planlayan Pakistanlı göçmenler, ufak evlerde 

hayatlarını geçirerek bir evde yirmi kişi kalarak memleketlerine para 

göndererek hem ailelerine faydalı olmayı amaçlayıp hem de kendileri için 

köylerinde şirin bir ev yapma hayalleri vardı. Ancak geride kalan bazı aile 

bireyleri bu parayı sahiplenip onlara hakkını vermeyince işler değişmiş 

vatanlarına dönmek için gelen birçok Pakistanlı İngiltere’ye tekrar dönerek, 

artık tamamen İngiltere’de yerleşik bir hayata devam etmişlerdir. Bu olayların 

çokça yaşandığını aktaran Pakistan Yardımlaşma Derneği(Hounslow) Genel 

Sekreteri Şair İhsan Şahid Çodri bunların bir sebebinin de kültür değişimi 

yaşayan Britanyalı Pakistanlı gençlerin memleketlerindeki ailelerinin istediği 

bayanlarla evlenmemekte ısrar etmesi neticesinde olduğunu aktarmakta, 

evlenmeye razı olsa dahi kültür çatışması yaşandığından bu sebeple doğan 

boşanma oranlarının ciddiyetinden dem vurmuştur, bu da göçün sosyolojik 

etkilerindendir. 

Yukarıda değindiğimiz konu bir bakımdan Pakistanlıların İngiltere’yi 

benimsemesine yol açan bir durum olması bakımından onların başarılar 

göstermesinin de temelini oluşturmuştur. En kötü kararın bile kararsızlıktan 

kötüdür kaidesince yaklaşık otuz yıl boyunca birçok Pakistanlının yaptığı gibi 

ailesine para göndermeyip, İngiltere’de kendi gelecekleri için yatırımlar 

yapmaya, çocuklarının eğitim hayatına önem vermeye koyulmuşlardı. Yoksa 

Londra Belediye Başkanı Sadık Han da babası gibi şoför ve ekonomi, sağlık, 

eğitim, spor, edebiyat gibi birçok alanda başarılara imza atmış Pakistanlı 

bireyler babaları gibi işçi olarak hayatlarını sürdürecekti. 

2017 yılındaki Pakistan İstatistik Bürosu’nun verilerine göre 

Pakistan’ın nüfusunun 207,7 milyon olduğu tahmin edilmektedir.4 Ancak 

siyasî ve ekonomik etkenlerle dışarıya en çok göç veren ülkelerden olan 

Pakistan’ın, çoğunluğu Orta Doğu, Avrupa ve Kuzey Amerika’da olmak üzere 

12 milyon göçmeni bulunmaktadır.5 

                                                 
4 http://www.pbscensus.gov.pk 13.11.2017. 

5 http://en.wikipedia.org/wiki/Pakistani_diaspora 14.11.2017. 
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Ekonomik sebeplerle en çok Suudi Arabistan, İngiltere, Birleşik Arap 

Emirlikleri, Amerika, Kanada, İtalya, Kuveyt, Umman, Yunanistan, Fransa, 

Katar, İspanya, Bahreyn, Norveç, Avustralya, Almanya, Libya, Danimarka ve 

Hollanda gibi ülkelerde yoğunluk gösteren Pakistanlı göçmenler, gittikleri 

ülkeye kendi kültürünü de beraberlerinde götürmüşlerdir. 

İhsan Şahid Çodri de bu şekilde İngiltere’ye göç eden Pakistanlılar 

arasında yer almaktadır. 1 Kasım 1964’te Pencap eyaletinin Multan şehrinin 

Mian Channu’da kasabasında doğmuştur. Varlıklı bir aileye mensup olan 

İhsan, Multan’da Bahauddin Zakariya Üniversitesi’nde Urdu Edebiyatı’ndan 

lisansını tamamlayıp, 1988 yılında 24 yaşındayken eğitim için İngiltere’ye 

göç eden İhsan Şahid Çodri üniversite eğitimini tamamladıktan sonra birçok 

alanda aktif rol almıştır. Edebiyatla yakından ilgilenmiş olan İhsan Şahid 

Çodri, aslında bu serüvenine Pakistan’da 14 yaşında sigaranın zararından 

bahseden güzel bir şiir kaleme alarak başlamış, çok beğenilip ilk defa ceng 

gazetesinde yayınlanmış ve halen Londra merkezli Nevayi Ceng gazetesinde 

aydınlık karanlık(ucala, andehiyra) lakabıyla edebi yazılarına devam etmekte 

ve şiirlerinin toplandığı bir kitabı da bulunmaktadır. Pakistan yardımlaşma 

derneğinde de faaliyetleri yürüten İhsan Şahid Çodri birçok Pakistanlıların 

sorunlarıyla hemhal olmuş ve bunlara çözümler bulmaya çalışmıştır. İş 

hayatıyla da uğraşan İhsan Şahid Çodri sahip olduğu imkânları İngiltere’de 

yaşayan Pakistanlıları çeşitli aktivitelerle bir araya getirmiş, edebi söyleşiler 

düzenleyerek şiirler okunmasına vesile olmuştur. Bunun yapılmasında Genel 

Sekreteri olduğu Hounslow Pakistan Yardımlaşma Derneğinin de etkisi 

büyüktür. Böyle söyleşiler düzenleyerek ikram edilen Pakistan kültürüne ait 

yiyeceklerle birlikte, şiir atmosferi de birleşince tam bir memleket havası 

esmesine vesile olmuştur. 

Vatan özlemi ile yazdığı şiirlerinden bir tanesinden bir kesit aşağıdaki 

gibidir; 

Yanımdadır Benimle 

Yanlışlıkla da olsa bana bakmaz 

Benimle yaşar ancak konuşmaz  

 

Niye gönlümün arzularını alıp gideyim ki? 

Onun sokaklarında beni soran olmaz. 

 

Onun görmezden gelmesini de gördük, 
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Her şeyi bilse de sanki bir şey bilmez. 

 

Ey canım bu yalnızlık kanımı emecek 

Gelsen buraya, burada beni kimse bilmez. 

 

Gönlün ilacını başka yerde ara, 

Gönlün ilacını satan yok burada. 

 

Uğruna dünyayı karşıma aldığım 

Kişi ey Şahid hala beni bilmez.6 

Şiirde vatan hasreti ve özlemi, iki ülkeye de ait olamayıp iki arada bir 

derede kalması söz konusu olmuştur. Kendi yalnızlığını da şu dizelerde 

göstermiştir; Ey canım bu yalnızlık kanımı emecek.  

Birçok İngiltere’de yaşayan Pakistanlılar ve birçok gurbette yaşayan 

diğer milletler başlangıçta adaptasyon sorunları yaşamışlarsa da, zaman her 

şeyin ilacıdır kaidesince yavaş yavaş topluma, kültürlerine alışıp, hatta 

İngiltere’yi İngiliz vatandaşından daha çok benimsemiş, ama bunun yanında 

genel olarak kendi kültürünü götürmüş ve kültür ve kimliklerini de 

kaybetmeden, önceden benzeri olmayan yeni bir dünya kendilerine 

oluşturmuşlardır. Her alanda başarılara imza atmışlar, her alanda 

kabiliyetlerini göstermişler, o toplumun bir ferdi gibi olmuş, tabi ki onlardan 

daha şanslı bir halde olarak, yani iki vatanı, iki dili, iki kültürü de içinde 

barındırarak İngiltere semalarına renkli bir atmosfer katmışlardır. Özellikle 

başlangıçta yaşadıkları ve belki de hafiflese de zamanla hiçbir zaman 

bitmeyecek gurbette olmanın acısının yanında iki vatanlı olmanın verdiği 

meyvelerinden de istifade etmişlerdir. 
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ORTA ASYA KORYOİN GÖÇ EDEBİYATI TARİHİ SÜRECİ 

ANAYURT VE MEMLEKET ALGISI ÜZERİNE 

Eun Kyung JEONG* 

Korelilerin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)’ne göçü, 

1860’lı yıllardan başlayarak günümüze kadar yaklaşık 150 senelik bir geçmişe 

dayanmaktadır. Göç eden nüfus ise onların yeni nesillerle beraber 500bini aştı. 

Koreliler, Orta Asya’nın ıssız topraklarını işleyip kooperatif çiftçiliği kurma 

gibi işlerle Sovyet içindeki azınlıklar arasında en zengin millet olarak 

tanımlanmaktadır.  

SSCB’ye göç eden Koreliler (Koryoin), Rusya İmparatorluğu’ndan 

SSCB ve BDT’ye kadar devam eden büyük bir tarihi değişim geçirirken bile 

kendi geleneğini kaybetmeden devam ettirmiştir. Orta Asya bölgelerinde 

günümüze kadar süre gelen ve Korece yazılan Sunbong gazetesi bunun en iyi 

örneğidir. Myung Hee Cho adlı yazar önderliğinde, 1923 tarihinde 

Vladivostok’ta yayına giren Sunbong gazetesi, edebiyat köşesi aracılığıyla 

Koryoin edebiyatı ekolünü oluşturur. Gazete bu bölgeye göç eden Korelilerin 

milli kimliğini devam ettirmesine katkı sağlamıştır. 1937 yılı, Stalin 

döneminde Koryoinlerin Orta Asya’ya sürgününden sonra Koryoin edebiyatı 

çöküş tehlikesi ile karşı karşıya gelmiştir. Sunbong gazetesi, zorla 

Kazakistan’a sürgün edilen Koryoin topluluğunun bir kısmının Almatı’ya 

gitmesi ile Leningiçi adıyla tekrar yayın hayatına başlamıştır. Leningiçi 

gazetesinde yayınlanan çeşitli Kore edebiyatını içeren eserler Orta Asya’da 

yaşayan Koryoin edebiyatı çalışmalarının merkezini oluşturmuştur. Burada 

ortaya çıkan eserler Kore milli edebiyatı tarihi açısından ne kadar önemli 

olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Koryoin edebiyatının, Çin’in Yenben 

bölgesinde oluşturulan Korelilerin (Cosonlu) Kore edebiyatı kadar 

önemsenmesi gerekmektedir.  

Orta Asya’daki Koryoinler Sovyet’in baskısı altında hayatta 

kalabilmeleri için o bölgenin kültürleri içerisinde asimile olmaya mecbur 

bırakılmıştır. Fakat Koryoinlerin azınlık halinde ve gitgide anadillerini 

kaybetmelerine rağmen edebiyatçılarının 94 yıl boyunca devam ettirdikleri 

gazeteler ve edebiyat çalışmalar aracılığıyla milli kimliklerini korumaya 

gayret etmişlerdir. 

                                                 
* Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Edebiyatı Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları 

Bölümü, Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (eunkyung.jeong@istabul.edu.tr). 
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Coson’un son döneminde Korelilerin, Vladivostok’a yerleşmeleri, Orta 

Asya’ya zorunlu tehcirleri, Eski Sovyet’in yıkılışından sonraki kimi 

karışıklıklar ve tarihsel büyük değişimler, Koryoinlerin çetin hayat şartları 

içerisinde yaşadıkları sıkıntıları canlı bir şekilde anlatmaktadır. Sunbong-

Leningiç-Koryoilbo’ya kadar devam eden Korece gazeteleri ise Koryoin’lerin 

yaşadıkları sıkıntıların tarihsel bir arşividir. Genellikle Orta Asya Koryoin 

Edebiyatı Oluşma dönemi (1923-1937), Karanlık Dönem (1938-1953), 

Olgunlaşma (gelişme)Dönemi (1954-1986) ve Geçiş Dönemi (1986-

Günümüz) olarak ayırabiliriz. Bu makalede Orta Asya Koryoin edebiyatının 

gelişme sürecine bakmak için Orta Asya Koryoin edebiyatının Oluşma 

Döneminden Olgunlaşma Dönemine kadar incelenecektir. 

1. Orta Asya Koryoin  

Koryoinlerin Rusya’ya göçü, Ocak 1864 tarihlerinde başlayarak 

günümüze kadar yaklaşık 150 yıla dayanmaktadır. İlk olarak 19. yy 

sonlarındaki göç, Kore yarımadasının kıtlık ve ekonomik sıkıntıları nedeniyle 

Vladivostok’un kuzey bölgesi olan Ussuriski’ye gerçekleşmiştir. 20. yy’ın 

başında ise Japonya’nın Kore’yi istilasına karşı kaçarak yerleşmiştirler. Bu 

durum, insan çalışma gücü açısından Rusya’nın Sibirya kalkındırma projesine 

uygun olmakla birlikte, Coson hükümetinin göç hareketlerini önleme 

politikasına rağmen gitgide artarak devam etmiştir. 1917 yılında Rusya’ya göç 

eden toplam Koreli sayısı 225.000’e ulaşmıştır.1 Vladivostok’a göç eden 

Koreliler içinde bulundukları hayat şartlarıyla başa çıkabilmek için -

yerlilerden ayrımcılık ve baskılar görmelerine rağmen- işlenmemiş toprakları 

tarımsal alana çevirmişlerdir. Ayrıca Rusya devriminden sonra Sovyet 

Hükümeti, Vladivostok’taki Korelilerin mahallelerini tarım üretim kooperatifi 

olan ‘Kolhoz’ olarak kurulmasına destek vermişlerdir. 

Fakat 1937 yılında Stalin rejimi Kolhoz planını ortadan kaldırıp 

Korelilere karşı zorunlu iskân politikasını uygulayarak Eylül’den Kasım’a 

kadar 3 ay boyunca Vladivostok’taki 171.781 Koreli’yi Orta Asya bölgelerine 

zorla göç ettirdi ve bu toplu göç sırasında 11.000 kişi yaşamını yitirdi.2 Ayrıca 

Stalin’in, tehcir politikasıyla Kore toplumunun önde gelen 2.500 kişi sözde 

                                                 
1 G. İ. Kim, Коре Ильбо, 『Kore İlbo』, АKK Yayınları, Almaty 2013, s. 104. 

2 Stalin’in kararyla Soviet’ten Orta Asya’ya göç ettiren Koryoin 36,422 hanelerinden 171,781 

kişi arasında 20,170 hane 5,256 kişi Kazakstan’da ve onun dışında 16,272 haneler 76,525 kişi 

Özbekistan’a yerleştirildi. German Kim, Koryo saram-Rusya İmparatorluğu, Guhak 

Jaryowon, Seul 2013, s. 170-181. 
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anti-Sovyet propagandası ve rejim karşıtlığı gibi suçlarla idam edilerek sadece 

Korelilerin yaşadıkları toprağı değiştirmekle kalmayıp onların kaderini de 

değiştirmiştir. Bu tehcirden dolayı Koreliler ana yurda dönüş hayalini 

tamamen kaybetmiş ve Vladivostok’u yeni bir manevi memleket olarak 

algıladımışlardır. 

2.  Orta Asya Koryoin Göç Edebiyatının kategorisi ve kavramı  

Orta Asya Koryoin edebiyatı, göç edebiyatı kategori içinde yer 

almaktadır. Koryoin göç edebiyatı, 19.yy ortasından sonra Korelilerin başta 

Rusya olmak üzere Çin, Amerika ve Japonya’ya göçleri ve buradaki 

Korelilerin oluşturdukları edebiyat da dâhildir. 

Yakın zamana kadar yurt dışındaki Kore edebiyatı, hem ana yurtta hem 

de göç eden topraklarda tamamen ihmal ediliyordu. ‘Kore edebiyatı olarak 

yurt dışı Koreli edebiyatı’ hakkında konuşurken akla ilk gelen soru ise Kore 

edebiyatı tarihini yazmaktadır. Ülke içinde milli edebiyatı ve halk 

edebiyatının alanını belirlemek kolay olabilir ama onun kategorisini 

açıklamak o kadar basit değildir. Yurt dışı Koreli edebiyatının karakterini 

belirlemek için öncelikle dil, yazar, konu ve okur gibi önemli unsurları 

değerlendirmek gerekmektedir.3   

Orta Asya’ya yerleşme döneminde Sovyet’in tüm dilleri Rusçalaştırma 

politikası ve Korece eğitimin kısıtlanmasıyla zorunlu tehcirden sonra doğan 

Koryoin nesli ana dilleri olan Korece yerine yazı dili olarak Rusça 

kullanmışlardır. Bunun sonucu olarak ortaya çıkan yurt dışı Koreli edebiyatı 

alanının alt kategorisinde yer alan Rusça edebiyatıdır. Rusça olarak eser yazan 

yazarların eserlerinin Kore edebiyatına dâhil edilip edilmeme konusu 

Kore’deki edebiyat yazar ve araştırmacı grupları tarafından hala 

tartışılmaktadır. 

 Diğer yandan Koryoin yazarlarının Rusça eserlerle kendi kimliğini 

bulma çabasıyla milletin acı ve sıkıntılarını anlatmakta oldukları için bu türlü 

eserlerin sadece Koryoin yazarların yazdığı dil konusunu bir kenara bırakıp 

Kore edebiyatı kategorisine katılması gerektiğini vurgulamaktadır. Çünkü 

günümüzde yeni nesil Koryoin edebiyatçılarının çoğu Korece değil Rusça ile 

                                                 
3 Hyun Taek Kim, Yurt Dışı Koreli Yazar Araştırma, Koryo Üniversitesi Korenoloji 

Enstitüsü, Seul 2001, s. 10. 
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edebiyat eserlerini yazıp yayınlamakta ve Koryoin yazarlar bu durumu çok 

doğal bir şekilde değerlendirmektedir.  

Pil Young Kim’e göre Orta Asya Koryoinlerin edebiyatı kategorisini 

1937 yılından 1991 yılına kadar Sovyet dönemi olarak sınırlandırıp sadece 

Koryoin tarafından Koryoin okur için yazılmış Korece eserlerini 

kapsamaktadır. Rusça olarak yazılan eserler ise konusu ne olursa olsun Rus 

edebiyatı olması gerektiğini vurgulamaktadır.4  

3. Orta Asya Koryoin Edebiyatının Oluşma Dönemi 

Koryoin edebiyatı üzerine şu ana kadar devam eden araştırmaları 

incelediğimizde Sovyet bölgelerinde Koryoin edebiyatının başlangıç tarihiyle 

ilgili birçok tartışma olduğu görülmektedir. Koryoin edebiyatının başlangıcı 

hakkında Myug Jae Lee, Vladivostok’ta yaşadıkları 1925 yılına vurgu yaparak 

şöyle demektedir: Sovyet Koreli Sovyet kalkınma dönemi edebiyatı (1925-

1937), Orta Asya toplu göç ve karanlık dönemi (1937-1953), Koryoin 

edebiyatı gelişme dönemi (1953-1991), Orta Asya Koryoin edebiyatı kriz ve 

yeniden yapılandırma dönemi (1991-   ).5 

Pil Youn Kim ise sadece Orta Asya Koryoin’i dikkate alarak 1937 yılını 

başlangıç yılı olarak belirlemiştir. 1. Dönem: oluşma (1937-1953), 2. Dönem: 

gelişme (1954-1969), 3. Dönemi: olgunlaşma (1970-1984), 4. Dönemi: çökme 

(1985-1991)6. Fakat Kore’de toplu göç etmeden evvel Vladivostok’ta Myung 

Hee Cho gibi yazarlar, Korece gazete Sunbong aracılığıyla Koryoin edebiyatı 

                                                 
4 Pil Young Kim, 소비에트 중앙아시아 고려인 문학사 (1937-1991) 『Sovyet Orta Asya 

Koryoin Edebiyatı Tarihi (1937-1991)』, Kangnam Üniversitesi Yayınları, Seul 2004, s. 53. 

5 Myug Jae Lee, 억압과 망각, 그리고 디아스포라 『Ezme, Unutma ve Diaspora』, Kore 

Kültür Yayınları, Seul 2004. 
6 1. dönem: Soviyet Orta Asya Koryoin Edebiyatın oluşma dönemi: Leningiçi’ gazetenin 

başlamasıyla Stalin’in ölümü (1953) kadar. 

2. dönem: Soviyet Orta Asya Koryonin Edebiyatın gelişme dönemi: Leningiçi’ gazetesinin 

Kazak Soviyet’in resmi gazetesi olarak konumu yükseltilen 1954 yılından 1969 yılına kadar.  

3. dönem Soviyet Orta Aasya Koryonin Edebiyatın olgunlaşma dönemi: Kazakstan Yazar 

Federasyon bünyesinde Koryoin yazar kolu resmi olarak konmuş olan 1970’den 1984 yılına 

kadar. 

4. dönem Soviyet Orta Asya Koryoin Edebiyatın gerileme dönemi: Gorbaçov Soviyet 

Komünist lideri olduktan sonra Perestroika’yı başlattıığı 1985 yılından itibaren Soviyet 

sisteminin dağılan 1991 yılına kadardı. Pil Young Kim, a.g.e.  
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eserleri yayınladığı için Sunbong’u Koryoin edebiyatının başlangıç noktası 

olması gerektiği görüşündedir.    

Tüm bu görüşleri göz önünde bulundurarak bakarsak Koryoin 

edebiyatının gelişme sürecini aşağıdaki gibi 4 döneme ayırabiliriz:  

1. 1923-1937: Oluşma dönemi 

2. 1938-1953: Karanlık dönem 

3. 1954-1986: Olgunlaşma dönemi 

4. 1986- Günümüz: Geçiş dönemi 

Bu dönemlere daha ayrıntılı şekilde bakacak olursak, 1. Dönem (1923-

1937) Sunbong’un başlangıcından Korelilerin Orta Asya’ya sürgününe kadar 

olan dönemidir. Aslında Sunbong gazetesi7 Koryoin edebiyatının aktif bir 

şekilde gelişebilmesi için en önemli araçtı. Sunbong 1 Mart 1923 yılında 

yayına giren neredeyse tek Korece gazete olarak Orta Asya’ya zorunlu göç 

öncesi Koryoinlerin yaşam ve edebiyatını yansıtmıştır. O zamanki Sunbong 

gazetesinin hedefi, ‘Korelilerin milli bağımsızlığı’ ve ‘Sovyet Proleterya 

Düşüncesi’ni Vladivostok’taki Korelileri derinden etkilemekti.8 Zorunlu göç 

öncesi Koryoin edebiyatçılar Sosyalist devlet olan Sovyet Birliği’nin 

Sosyalizm ya da Devrim gibi büyük temalarla ‘yabancılaşma’ niteliğini 

belirgin bir biçimde ortaya çıkartarak başlamış ve Kore Yarımadasının 

bağımsızlığı gibi meseleleri ana unsur olarak alıp milli kimliği devam 

ettirmeye çalışmışlardır.  

Bu dönemde Kore edebiyatı ekolünün oluşturulmasında en önemli rolü 

oynayan Myung Hee Cho (1894-1938)’dur.9 1928 yılında Kore’yi istila eden 

Japonya’nın baskısından Sovyet Birliği’ne iltica eden Cho, Vladivostok’un 

küçük mahallelere gidip okullarda öğretmenlik yaparak Koreli çocuklara yurt 

sevgisini öğretmiştir. Aynı zamanda edebiyat yoluyla Japonya’nın baskısı 

altındaki Korelilerin gerçek durumlarını bildirerek “Ezilen Koryo, 

                                                 
7 Sunbong gazetesi 1923 yılında toplam 34 defa, 1924: haftada 2 defa, 1930 -1931: haftada 2 

defa ve 1932-1935: hergün yayınlandı. Sayısı ise 1928: 2.000, 1929:3.600, 1930:6.900, 1931: 

10.000 tane olarak artarak yayınlanmıştı. G.İ. Kim, a.g.e., s. 106.  
8 Byung Yul BAN, “Rusya Bölgesinde Koreli Gazetesi ‘Sunbong’ ve 1920-1930 Koreli 

Toplumu”, Tarih ve Kültür Araşıtırma, C. XIX, Kore Yabancı Diller Üniversitsi, s. 81-82,   

9 Wei Gwan Kim, “포석  조명희의 문학과 근대성” “Myung Hee Cho’nun Edebiyatı ve 

Modernizm”, Seul, Ho Seo Kültür Bilimsel Kitap, C. XI, s. 23.   
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Volşevik’in İlkbaharı, Kadın Asker” gibi Japonya karşıtı şiirler yazıp 

yayınlamıştır. Cho, Sunbong gazetesi aracılığıyla şiir, deneme yazısı ve 

makaleleri yayınlayarak Vladivostok’taki Koreli gençleri edebi bilgilerle 

terbiye etmeye çalışmıştır. Bu çalışmasıyla beraber Koreli gençlerin edebiyata 

yönelik tutkusu da gitgide artmıştır.10  

O dönemdeki Koreli gençlerinin büyük bir kısmı Rusya’daki yönetim 

sistemi olan diktatörlük ve mutlak yönetime karşıdır ve sınıfsal eşitlik 

sloganları atan Rus Devrimine destek vermiştir. Ayrıca çok sayıda Koreli 

milliyetçi Sovyetler Birliği’yle gücünü birleştirerek Japonya’dan 

bağımsızlığını kazanabileceğine inanmışlardır. Bu şekilde Kızıl Ordu’ya 

katılıp “Ekim Devrimi”ni başarmak ve Sovyet Hükumetinin kurulmasına 

büyük destek vermiştir. Çünkü Japonlar tarafından ülkenin egemenliği 

ellerinden alınan Koreliler, 15 Ağustos 1945 tarihinde bağımsızlıklarına 

kavuşana kadar, tam bağımsızlık mücadelelerini yurt içi ve dışında kesintisiz 

olarak sürdürdüler. Bu mücadele hareketinin karakteri, Kore’nin Bağımsızlık 

Hareketi ideolojisi olduğu görülmektedir. Bu ideoloji, milleti Japonya’dan 

bağımsız kılarak kendi ordusunu yetiştirmeyi, siyasi ve ekonomik gücünü 

arttırmayı hedefleyen bir stratejidir. Ayrıca, Japonya’yla diğer ülkeler 

arasında olası bir savaş çıkması halinde bunu fırsat bilip Japonya’ya karşı 

bağımsızlık savaşı açarak bağımsızlığı elde etmek de bu stratejinin bir 

parçasıydı.11  

Zorunlu tehcirden önceki Koryoin edebiyatını araştırırken mutlaka 

değerlendirmemiz gereken unsur, o dönemki Sovyet Birliğinin azınlıklara 

yönelik politikasıdır. Lenin, Ekim Devrimi’nden sonra Sovyet Birliği içindeki 

çoğu azınlık milletleri bir araya toplayıp güçlü sosyalizmin kurulması için 

‘Milletler Özerklik’ ilkesini benimseyip Kasım 1917 yılında “Rusya'daki 

Halkların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı”nı duyurmuştur. Oradaki temel 

ilkeler ise tüm dinsel, dilsel ayrımcılık ve sınırlandırmasını ortadan kaldırma, 

etnik ve ulusal grupların kendi gelecekleri konusunda özgürce karar verebilme 

ve sömürge altındaki devletlerin özgürlüklerini kazanmalarına öncülük eden 

anti-emperyalist taslağa dayanan bir kavramdır. Bu durum devletin 

hâkimiyetini kaybeden Koryoinlerin desteğini almaya yetmiştir.12 

                                                 
10 Myung Jae LEE, a.g.e., s. 183. 

11 Eun Kyung Jeong, Kore Milliyetçiliği, Likya Yayınları, İstanbul 2016, s. 153.  

12 Woong Ho HONG, “Lenin ve Stalin Dönemi Sovyet Rusya’nın Etnik Politikasının 

Değişimi”, Sarim, C. XLVI, Suseon Sahakhoe, Seul 2013, s. 8.  
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Böylece toplu tehcirden önce Sunbong’da Koryoin şiirlerinde Kore’nin 

Japonya tarafından bağımsızlığı kazanmasını en büyük hedef olarak 

belirlemekteydiler. Bunun ideal yolu ise ancak Sovyet sosyalizm devrim 

aracılığıyla gerçekleşebileceğine inanarak onların eserlerinde Sovyet gibi 

Kore’nin geleceğini çiziyorlardı.  

...Ezilmiş sürünün akan kanı / toprağına aka aka patlar / yeni bir volkan, 

yeni dünyanın volkanı yükseliyor / Kuzeyde yükselen kuş -Himalaya Dağı- 

Sovyet Cumhuriyet! / Onun huzurunda eski yollar vadi gibi çöktü / Tüm dünya 

deniz gibi kükrüyor / Ah, bizim yurdumuz Sovyet Devleti’nin kutsal 

doğuşu!... (Myung Hee Cho, Ekim Şarkısı, Sunbong, 7 Kasım 1930)13  

Halkların kendi kaderini tayin edebilme haklarının korunduğu 

atmosferde Koryoinler Myung Hee Cho (Eğilmiş Coson, 1928, Kardeşim 

Ceok’a, 1935), Joon Kim (Coson’a Vermek, 1930), Sirang (Coson, Nereye 

Gidiyorsun?, 1931) gibi şiirlerden milliyetçi duygularını güçlü bir şekilde 

gösterebiliyorlardı. Tüm bu şiir, çökmüş durumda kalan kendi ana yurdunu 

Sovyet Birliği aracılığıyla bağımsızlığa kavuşma arzusunu göstermektedir.  

Birinci dönemde Koryoinler, yabancı bir ülkede diaspora hayatını 

sürdürdüler ama ana yurtları olan Coson (Kore Yarımadası)’un refah ve 

geleceğini sürekli düşünerek milli bağımsızlığı ve milli kimliğini ifade ettiler. 

Koryoinlerin Sovyet Sosyalist devrim aracılığıyla Milli bağımsızlığı ve kendi 

kökenlerine verdikleri önemi anlayabiliriz.         

4. Orta Asya Koryoin Edebiyatının Karanlık Dönemi 

Orta Asya Koryoin edebiyatının karanlık dönemi olarak 

nitelendirebileceğimiz bu dönem (1938-1953)’de çetin koşullar altında 

Sibirya’da yaşayan Koryoinlerin Orta Asya’ya zorunlu tehcir ve II. Dünya 

savaşı sonrası hayatlarının sıkıntılı geçmesine sebep olmuştur. Orta Asya’ya 

zorla göç ettirilen Koryoin toplumu, çeşitli korkulardan dolayı çoğu zaman 

özgürce edebiyat faaliyetini yürütememişlerdir. Çünkü 1937 yılı göç sırasında 

Koryoinlere ait olan gazete, tiyatro ve Coson Öğretmen Okullar 

Vladivostok’tan Orta Asya’ya taşınmış ama 1938 yılında merkez hükümetin 

kararıyla tüm ulusların okulu, genel Rus okuluna çevrilerek resmi olarak 

Korece eğitimi kapatılmıştır. Ayrıca Koryoinler Sovyet Birliğin 

vatandaşlığını alamadıkları için ciddi sıkıntılar içinde yaşam mücadelesi 

                                                 
13 Myung Jae LEE, Nakdoggang ve…, Bumwoo Yayınları, Seul 2004, s. 328.  
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vermek zorunda kalmışlardır. Koryoinlere karışı olan bu milli ayrımcılık 1953 

yılı Stalin’in ölüme kadar devam etmiştir.  

Fakat böyle bir zor durumunda bile Sunbong gazetesinin devamında 

gelen Korece gazete Leningiçi 14 15 Mayıs 1938 yılında Kazakistan’ın 

Kızılorda bölgesinden yayınını devam ettirerek Sovyet Birliğindeki Kore 

Edebiyatının beşiği rolünü üstlenmiştir. Sovyet Orta Asya Koryoin edebiyatı, 

tarihinde en mühim olan Leningiçi adlı milli gazetenin yayına girmesiyle 

oluşturmaya başlamıştır. Leningiçi gazetesinde ‘Edebiyat Köşesi’nin 

başlamasıyla Koryoin yazarlar yazılar göndermeye başlamıştır. 

Sunbong’da Japon istilası döneminde Kore’nin bağımsızlık hareketi 

için Vladivostok’a giden vatansever milliyetçilerin izleri varken,15 

Leningiçi’de ise Orta Asya’nın ıssız yere yerleşmek zorunda kalan 

Koryoinlerin göç tarihine tanıklık etmektedir. Ayrıca, bu gazeteler her 

dönemdeki Koryoin edebiyatının beşiği olarak görevini sürdürmüştür. 

Koryoinler, Vladivostok’taki zaman dışında Korece dersini düzenli olarak 

alamadıkları için eserlerin dil seviyeleri arasında fark oldukça fazla olmasına 

rağmen edebiyat aracılığıyla kendilerinin kimliği hakkında kesintisiz 

sorgulayıp eserleri içinde yansıtmaktadırlar.   

Ama yazarlar, Stalin’in her millete karşı olan şiddetli baskısı ve 

kontrolünden dolayı özgürce yazar faaliyetini sürdürememiştir ve çoğu 

Sovyet Sosyalizmini öven konuları ele aldığı için milli edebiyat açısından 

karanlık dönemi oluşturmaktadır. Koryoinler hayatta kalmak için edebiyat 

yoluyla Sovyet Birliği ve Orta Asya’yı kendilerinin ana yurdu ve memleketi 

olarak ifade ederek övmek zorundadırlar. Bu dönemdeki Koryoin edebiyatı, 

milli kimlikle alakalı bütün konuları doğrudan yasaklanmıştır ve 

‘Yabancılaşma’ eğilimi daha da kuvvetlidir. 

Gecenin bir yarısı, kırlarda yalnız bir düdük sesi/ Ben şimdi seni 

aramaya mı gidiyorum? /Yoksa seni terk mi ediyorum?/ Bizim mahallenin 

arka dağı görünmüyor./ Dün mü güneşliydi, önceki gün mü? / Büyük Ayı 

                                                 
14 Sunbong gazete, 15 Mayıs 1938 yılından itibaren ismini Leningiç (Lenin’in sancak anlamına 

geliyor) olarak değiştirip haftada 3 defa 4.000 tane yayınlanmıştı. G.İ. Kim, a.g.e., s. 108.  
15 1 Mart Hareketi’nden önce, Kore Yarımadası’nda yaşayan Koreliler dışında, Çin, Sibirya, 

ABD ve Japonya’daki ülkelerde yaşayan Koreliler çeşitli ulusalcı etkinliklerde 

bulunmaktaydılar. 1910’larda çok sayıda Korelinin yaşadığı, Mançurya’nın Cinto (Kando) 

bölgesi ve Sibirya’nın Vladivostok bölgesinde milliyetçi etkinlikler zaten başlamıştı. Eun 

Kyung JEONG, a.g.e., s. 153.  
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sessizce ufuğa düşerken / Yüreğim seni aramaya koşar / Ah, henüz doğuda 

gökyüzü kapkaranlık, / Bir an önce gün doğmalı, açmalı ki biz.. (Tae Su Kang, 

“Tarlayı aktaran hanım efendiye”den bir kısım)16  

Bu şiir tehcirden hemen sonra Tae Su Kang tarafından Kızılorda eğitim 

fakültesinin gazetesinde yayınlamıştır. Burada memleketi ya da zorunlu göç 

gibi ifadeler hiç olmamasına rağmen ‘mahallenin arka dağı’ ve ‘doğu 

gökyüzü’ gibi kelimeler Vladivostok’u anımsattığı düşüncesiyle Kang, 5 yıl 

boyunca hapsedilmiş ve 16 sene devletin gözetimi içinde kalmıştır. Bunun 

gibi tehcirden sonra Stalin rejiminde Koreli edebiyatçılar ve yazarlar Coson, 

Vladivostok, memleket, millet ve göç etme gibi kelimeleri asla dile 

getiremiyorlardır.17  

...Biz mutluluk ve refahı sağlayan heybetli Kolhoznik-Genç yiğitleriz! 

Halka bolca gıda dağıtıyor, Görkemli yurdun mutluluğunu sağlıyoruz... 

(Chang Rok Choi, “Kolhoznik şarkısı” bir kısımı, Leningiçi, 1941.1.26)18 

Bu şiirde herhangi üzüntü veya sıkıntı görülmemektir. Yalnız 

kooperatif çiftçiliği aracılığıyla milleti bolluğa götürebilmesine sevinen şairin 

komünist toplumuna yönelik memnuniyetini ve sevincini görebiliriz. Bu 

dönemin her şiir parçaları Sovyet hakkında pozitif bir bakış açısıyla ve ideal 

bir ülke şeklinde yazılmıştır. Fakat burada dikkat etmemiz gereken şey ise 

tehcirden sonraki şiirden çıkan yurt ve memleketin büyük bir farklılık 

gösteriyor olmasıdır. Vladivostok’taki Sovyet Birliği, Koryoinlerin 

memleketi olan Coson’a milli bağımsızlığını getirecek ideolojik ana yurt ve 

ideal bir ülke olarak anlatılıyordu. Ama tehcirden sonraki dönemde Stalin 

rejiminin altında hayatta kalabilmek için kendi iradeleri dışında Sovyet’i 

kendi memleketi olarak ifade etmekte olduğunu görebiliriz. Onlar, Sovyet’in 

kendilerinin ana yurdu ve memleketi olduğunu söyleyerek Sovyet’e sadakati 

ve vatanperverliği göstermeye çalışmışlardır.  

5. Orta Asya Koryoin Edebiyatının Olgunlaşma Dönemi 

 Orta Asya Koryoin edebiyatının gelişme dönemi olarak 

nitelendirebileceğimiz bu dönem (1954-1986), Stalin’in ölümden “açıklık ve 

yeniden yapılandırma” olarak nitelendirilen Glastnost ve Perestroyka’ya 

                                                 
16 Koryo İlbo, 15.11.1997.  

17 Myung Jae LEE, a.g.e., s. 48. 

18 Duk Joon JEONG, BDT Edebiyatı Tarihi ve Teori, Kore Kültür Yayınları, Seul 2016, s. 

102. 
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kadar olan dönemidir. Stalin’in ölümüyle birlikte Koryoinler baskılardan 

kurtulmuştur.  

Hruşçov hükümeti (1953-1964) döneminde Stalin’in etnik baskı 

politikasını ılımlı olarak değiştirip Lenin’in milliyetçiliğini yeniden 

önemsemeye başlamıştır. Koryoinlerin başka bir yere taşınmaları serbest 

olmuş ve daha rahat yazmaya başlamışlardır. Edebiyat eserlerinin içeriği daha 

olumlu ve pozitif olurken, Lenigiçi gazetesi de Kızılorda İlin resmi gazeteden 

Kazakistan Komünist Partisi’nin resmi gazetesi olarak konumu yükselmiş ve 

diğer Sovyet ülkelerine de dağıtılmıştır. Aynı zamanda Sovyet Orta Asya 

Koryoinlerin sosyal seviyesinin de yükseldiği bir dönemdir. Koryoinlere 

vatandaşlık belgesi verilmiş, sosyal ve ekonomik olarak daha rahat bir hayat 

sürdürmüşler ve edebiyat olarak da en aktif bir şekilde çalıştıkları bir döneme 

girmişlerdir.  Bu dönemde artık eserlerinde Coson veya Vladivostok’u ifade 

edebilmişlerdir.   

a) Benim memleketim Vladivostok çok güzel... / Oradan ayrılalı 25 

seneyi geçti / Ama unutamadım o yeri... / Benim memleketimi unutamam... / 

Süslediğimiz eski yuvamız / Ataların kan aktığı kutsal yer / Bizim 

gayretimizle onurlu, çiçek açan bir tepe / Ah! Öbür dünyaya gitsem de 

unutamam / Gündüz yüreğimde saklı kalıp / Rüyalarıma girip kendini 

gösteriyor... (Se İl Kim, “Memleketim Vladivostok ile gurur duyuyorum”’dan 

bir kesit)19  

Bu şiir, şair Kim’in 25 sene öncesi Vladivostok’tan Orta Asya’ya göç 

ettikten sonra o zamana kadar gidemedikleri memleketi Vladivostok’u 

özlediğini gösteren bir eseridir. Onun için “ataların kan aktığı kutsal yer ve 

unutamadığı bir yer”dir. Stalin’in ölümünden sonra kısa bir zaman biraz daha 

özgür olunmasına rağmen Vladivostok’tan sadece rüyalarında gidebilecekleri 

yer olarak bahsedilmektedir. Henüz istedikleri kadar gidebildikleri ya da 

tamamen rahatça söyleyemedikleri bir toprak olsa da hala yüreğinin derinlikte 

var olan bir memleket kavramı olarak yer almaktadır.  

b) .....Sen de ben de önde gidiyoruz  

Kültürün feneri yükseliyor  

Korece’ye sahip olan milletimiz,  

                                                 
19 Nak Yeon KİM, “Koryoin Diaspoara Şiirindeki Anayurt Kavram Üzerinde İncelemesi”, 

EoMun Youn-gu, Seul, C. XLIII, Sa. 4, s. 337. ( Leningiç, 23.09.1962)  
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Neden oturup seyrederiz?  

Yazı yazın!  

Tutumlu ve faydalı olan hayatımızı…  

Şarkı söyleyin!  

Şiir, roman çiçek açsın!  

Buraya şuraya dağılmış olan yaz kalemlerini kaldırın!  

Öylece bahar yağmuruyla bulaşan kültür tomurcukları  

Göz kamaştırarak tamamen açsın!  

(Won Ceol Cha, Yazı yaz’dan bir kesit) 20 

Bu şiirdeki ifadeler önceki şiir ile farklılık göstermektedir. “Korece’ye 

sahip olan millet” diyerek Korece’yi kabul ediyor, “kültürün feneri 

yükseliyor”, “bahar yağmurla bulaşan kültürel tomurcuklar” gibi Sovyet 

Birliğini övüyor ve Orta Asya’yı olumlu bir şekilde ifade etmektedir. Artık bu 

dönemdeki Koryoinlerin şiirlerinde karanlık veya üzüntülü imajlar yok 

olduğunu ve göç ettikleri Sovyet Orta Asya’nın gerçek bir ana yurt olarak 

şekillendiğini görmek mümkündür. Ayrıca, bu dönemde Sovyet Birliğine 

iltica eden Kuzey Koreli genç yazarlar da yazar gurubuna katılmışlardır.  

Sonuç 

Yukarıdaki şiirlerde de görebileceğimiz a) gibi bazı yazar ve şairler 

Vladivostok’ten bir gün dönecekleri memleket olarak bahsetmiş, kendi milli 

kimliğini devam ettirme konusunda imkânlarını dile getirmiştir. Ancak 

diğerindeyse b) gibi artık Sovyet’te vatandaş olarak devamlı yaşamaya kararlı 

bir şekilde açıkladığını görebiliriz.       

Genellikle azınlıkların yaşadıkları topraklara adapte olma sürecine 

baktığımızda gönüllü göçmenler o ülkede sosyal statüsünü yükseltme ve 

asimilasyonu aktif bir şekilde izlemektedir.21 Ama gönüllü olmadan göç 

edenler asimilasyonu reddedip ana yurduna geri dönme eğiliminde olmasına 

rağmen Koryoinlerin ana yurt ve memleket hakkındaki tavır ve algısı ise bu 

kavramla anlatılamaz. Kavramın tam tersine gerçekleştiğini görebiliriz ki 

gönüllü olarak göç ettikleri Vladivostok’taki o dönemde asimilasyonu 

                                                 
20 JEONG, BDT Edebiyatı Tarihi ve Teori, s. 104 (Leningiç, 05.05.1959)  

21 İn Jin Yun, Koreli Diaspora, Koryo Üniversitesi Yayınları, Seul 2004, s. 41.   
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reddedip ana yurda dönmeyi, istekleri dışında göç ettikleri ‘zorla tehcir’ den 

sonra ise bulundukları topraklara tamamen asimile olma eğilimi 

göstermektedirler. İşte bu noktalar diğer ülkedeki Kore diaspora edebiyatıyla 

farklılık niteliğini göstermektedir.         

Coson’un son döneminde Korelilerin, Vladivostok’a yerleşmeleri, Orta 

Asya’ya zorunlu tehcirleri, Eski Sovyet’in yıkılışından sonraki tarihsel büyük 

değişimler, yaşadıkları sıkıntılar Sunbong-Leningiç-Koryoilbo’ya kadar 

devam eden Kore gazetelerinde yayınlanan edebiyat eserleri aracılığıyla iyi 

bir şekilde sergilenmektedir.  

     Sunbong’da Japon istilası döneminde Kore’nin bağımsızlık hareketi 

için Vladivostok’a giden vatansever milliyetçilerin izleri varken, Leningiçi ve 

Koryoilbo’da ise Orta Asya’nın ıssız yere yerleşmek zorunda kalan 

Koryoinlerin göç tarihine tanıklık etmektedir. Ayrıca, bu gazeteler her 

dönemdeki Koryoin edebiyatının beşiği olma görevini sürdürmüştür. 

Koryoinler, Vladivostok’taki zaman dışında Korece dersini düzenli olarak 

alamadıkları için eserlerin dil seviyeleri arasında fark oldukça fazla olmasına 

rağmen edebiyat aracılığıyla kendilerinin kimliği hakkında kesintisiz 

sorgulamışlar ve bunu eserleri içinde yansıtmışlardır.   

Orta Asya Koryoin edebiyatı, Kore modern edebiyatı tarihinde önemli 

bir konu olmasına rağmen Kore edebiyatı dünyasında Batı edebiyatı ve 

Çin’deki Cosonlu edebiyat çalışmalarına nazaran oldukça ihmal edildiği 

görülmektedir. Bu durumun en büyük sebebi ise Kore’nin Komünist ülkelerle 

iletişimi kesildikten sonra o bölgeden gelen eserlerin yasaklanmış olmasıdır. 

Özellikle Kazakistan’daki Koryoin Edebiyatı 1945 yılında Sovyet ordusuyla 

birlikte Kore yarımadasının kuzeyine girip bugünkü Kuzey Kore’nin 

Sosyalizm Edebiyatının Sovyet edebiyatı ile harmanlanmasında önemli bir 

kaynak rol oynamıştır. Bu nedenle Kore Savaşı’ndan sonra Kuzey-Güney 

Kore olarak ayrılarak 60 yıl boyunca birbirlerine uzakta kalan her iki Kore 

edebiyatını doğru bir şekilde anlamak ve ortak noktalar bulup birleştirilmiş bir 

edebiyat tarihini oluşturmak için detaylı bir şekilde incelemeler yapılması 

gerekmektedir. 
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 مهاجرت شاعران معروف ایرانی به هند در قرن دهم هجری

 *یکشان  نرگس  

اجتماعی است که اب أتثری پذیری متقابل فرد و اجتماع از یکدیگر به وقوع می پیوندد ؛  –مهاجرت امری فردی 

و اجباری صورت می پذیرد و مهاجرت های اجباری طبیعتاً فرآیندی دشوارتر از مهاجرت این پدیده به دو شکل اختیاری 

های اختیاری دارند. یکی از معروف ترین دیدگاه های نظری حرکت های جغرافیایی انسان ها ، حتت عنوان مدل های 

عواملی که ه عوامل توجه داشته اند.در این مدل ، نظریه پردازان به طور کلی به دو دست» جاذبه و دافعه ارائه شده است. 

ابعث دفع انسان ها از حمل اسکان خود یعنی منطقه ی مبدأ شده و عواملی که ابعث جذب آهنا در منطقه ی مقصد می  

)حاج  «بوده و گاه به عواملی در منطقه ی مقصد مربوط است گردد. این عوامل گاه اب حوزه ی سرزمني مبدأ در ارتباط 

(. شرایط ان آرام سیاسی ، عدم امنیت جانی ، شرایط انمساعد اقتصادی و عدم آزادی های فردی 37:  1385حسینی ،

مني مادری ابشد. از طرفی دیگر اختالف چشمگری منطقه ی مبدأ و می تواند از عوامل دفع کننده ی انسان ها از سرز 

مقصد از نظر ثروت ، غلبه ی انگیزه های اقتصادی مهاجران، وجود آزادی های نسبی و امکاانت رشد منطقه ی مورد 

 رزمنينظر ، می تواند ازعوامل جذب هجرت کنندگان ابشد . در این بني، طول اقامت مهاجران و دوام آوردنشان در س

مقصد منوط به سلسه عوامل خمتلفی است. چنانچه هجرت کنندگان به دالیل سیاسی و حفظ جان سفر اجباری کرده 

ابشند ، عمالَ امکاانت ابزگشت در این مهاجرت ها به ندرت قابل بررسی است؛ در حالی که دسته کوچ هایی که انسان 

می دهند، امکاانت ابزگشت قابل ابزنگری است. نوع برخورد  ها برای رسیدن به موقعیت هبرت مالی و اجتماعی اجنام

مهاجران اب دوری از وطن ، دلتنگی ، بیگانگی های زابنی و فرهنگی به تواانیی های فردی و شخصیتی افراد و استقامت 

 آهنا برای این نوع از زندگی  بستگی دارد .

ی از مهاجرت های شاعران ، عاملان و هنرمندان قرن دهم و ایزدهم هجری در دوره ی صفواین، شروع موج دیگر 

در طول اتریخ ایران است . شاعران در این دوره به دالیل اجتماعی ، سیاسی و جاذبه های چشمگری اقتصادی در 

درابرهای اپدشاهان هند و دکن، دسته دسته به این سرزمني مهاجرت کردند. اب روی کار آمدن حکومت صفوی در ایران 

گورکانی در درابرهایشان به زابن فارسی صحبت می کردند و سیم و زر بسیاری برای پرورش ادیبان و شاعران ، اپدشاهان  

فضل و خبشش می کردند، رسیدن به این ثروت، خود یکی از بزرگرتین انگیزه های مهاجرت ادیبان در قرن دهم و ایزدهم 

 هجری به هندوستان است .

                                                 
  (nkeshani@ankara.edu.tr)یفارس اتیزابن و ادب ی، رشته  یو جغراف خیزابن اتر  ی، دانشگاه آنکارا ، دانشکده  یکارشناس خارج* 



196      DOĞU GÖÇ EDEBİYATI 

   ی          م و ايز  م    و  بی  ب  و ی    أ عل   

شعر و شاعری در عصر صفوی هرگز به گرمی ابزار درابر هند نبوده و ظهور شاعران متعدد در عهد صفوی را، 

د تیموری و شوق انگیزی ابزار هند و نیز توجه چند تن معدود از صاحب قدراتن حملی در واقع مدیون ادامه ی سنت عه

ایران نسبت به اهل علم و ادب هستیم . مهچنني اندک توجه و نگرشی که صفواین در آغاز عهد خود به شعر اپرسی  

اعیل و ی شاعری و ادبی شاه امس کردند زود اب توبه و زهد مآبی شاه هتماسب از میان رفت. اب این حال منی توان از هبره

 پسرانش هتماسب ، سام و هبرام، صرف نظر کرد. 

در دورانی که هند به مهت عادلشاهیان و گورکانیان ، سرزمني روایی سخن اپرسی و فرهنگ ایرانی شده بود ایران  

ست که در گردیده بود . درست ا  که سرچشمه ی ادب و فرهنگ بود، جوالنگاه مششریزانن ترکمان و رداپوشان اتزی گوی

طول دوران صفوی جسته و گرخیته به دوستدارانی از ادب و تشویق کنندگانی از شعرا مانند شاه عباس ، مری مریان ، امام 

قلیخان ، سلطان ابراهیم صفوی ، حسن خان و حسني خان شاملو ، ابز می خورمی،  اما نه مشاره ی این گروه به وفور 

د بود و نه ثروت ، سخاومتندی و فراخ دستی آن درابر را داشتند. خنستني کسی که در دوران صفوی بی نظایرشان در هن

عالقگی خود را نسبت به شاعران و شنیدن قصیده ی مدحی ، غزل و قطعه ابراز کرد شاه هتماسب بود . وی از این راه 

چه این کار شاه طهماسب از رواج غزل و ترانه و ظهور شاعران را متوجه سرودن شعر در منقبت و مرثیه  امامان کرد . اگر 

شاعران غزلگوی بسیار، پیشگریی نکرد اما طبعاَ از میزان اجتماع شاعران در درابر صفوی کاست. چنان که حتی تشویق 

 (493-491، ص  5های شاه عباس اول از چند شاعر نتوانست از هجوم آانن به هندوستان جلوگریی کند. )صفا ، ج 

در عهد صفوی جراینی پیش آمد که اشتغال به ادب عربی و أتلیف و تدوین کتاهبا به زابن عربی افزایش بسیار 

ایفت و دلیل آن مهاجرت خاندان های متعددی از عاملان شیعی جبل عامل ، حبرین و مرکزهای شیعی عراق عرب به ایران 

هد و قزوین و اصفهان بود . این مهاجرت ها أتثری بسیاری در و سکونت در شهرهایی مانند تربیز و شریاز و قم و مش

فساد و تباهی زابن فارسی داشت. این عاملان اتزی گوی در تعلیم و أتلیف طبعاَ به زابن عربی سخن می گفتند و شاگردان 

ه زابن و ادب ی بو تربیت شدگان آانن نیز مهني رسم را دنبال می کردند . این است که در این دوره که عهد بی اعتنای

اپرسی بود ، دوره ی احیا جمدد زابن و ادب عربی و فنون وابسته ی به آن در ایران است ات بداجنا که بسیاری از تربیت 

شدگان مکتب های دینی و فلسفی  این دوران اگرچه ایرانی بودند ، لیکن ای در نوشنت به اپرسی عاجز و انتوان بودند و 

زابن فارسی در درابرهای روم و هند مهچنان مقام و مرتبه ی خود را حفظ می کرد و حتی درابر   ای از آن ننگ داشتند اما

 ( 366، ص  5گورگانیان هند ، فارسی زابن رمسی درابری و زابن اهل علم و ادب و سیاست و دین بود . )صفا، ج 
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ی  ن و ادب فارسی و از عوامل دافعهعوامل ذکر شده ات کنون نشان دهنده ی کم توجهی درابر صفوی به زاب  

شاعران و اهل ادب به هندوستان است. علت اساسی این کم توجهی آن بود که دولت صفوی به دست ترکماانن اپیه  

گذاری شده و زابن اصلی آهنا ترکی بود . شعر فارسی را هم کسانی چون شاه امساعیل و پسران و نوادگانش به مهان گونه 

ان اپرسی سرای چون شیبک خان ، عبیدهللا خان و عبداللطیف خان می سرودند  و این درست حالتی می سرودند که ترک

است مقابل وضع خانوادگی و درابری خاندان اببری که ات چند پشت به فارسی، چون زابنی اصلی و خانوادگی می 

یران ترکی هنر هندوستان فارسی شکر و در ا نگریستند و از مربیان ایرانی برای تربیت فرزندان خود استفاده می کردند . در

 بود.

علت بزرگ دیگر این کم توجهی، نفوذ و دخالت ترکماانن قزلباش در کارهای اساسی و اصلی کشور بود که از  

عهد شاه امساعیل اول اتمدتی طوالنی ادامه داشت و اگرچه از میان این ترکماانن بعضی مشوق اپرسی سرااین بودند اما 

چریگی اب کسانی بود که جز به کارهای لشکری و حکومتی منی پرداختند. تالش شاهان و بزرگان دولت آن عهد به جای 

توجه به ادب ، بیشرت مصروف  تربیت و نگهداشت عاملان دین بود و این تربیت و بزرگداشت را سیاست دینی صفواین و 

 (495، ص  5ج نیازشان به تقویت بنیاد تشیع اجياب می کرد . )صفا، 

ستیزه جویی اب صوفیان یکی دیگر از دافعه های قدرمتند عهد صفوی در هجرت شاعران و عارفان بود . عهد 

صفوی اگرچه اب هنضت دسته ای از صوفیان آغاز شد لیکن دورانی انمساعد به حال تصوف است و هرچه به اپاین آن 

روشنرت مشاهده می کنیم. برای وضع انمطلوب تصوف در این عهد دو علت نزدیکرت می شومی این انبسامانی را بیشرت و 

 اصلی می توان شناخت . یکی چریگی صوفیان صفوی و دیگری غلبه ی عاملان قشری.

صوفیان صفوی فاقد جنبه ی تربیتی تصوف بودند و نه تنها از مقاصد عالی آن خرب نداشتند بلکه بدان اعتقادی 

دند و اطاعتی انآگاهانه می کردند و چون به طریقت مشایخ خود جاهالنه عقیده داشتند، هر جراینی عامیانه می ورزی

اعتقادی دیگر را در این راه مردود مشرده و کمر به انبودی آن می بستند. دمشن دیگر تصوف در این دوره عاملان مذهبی 

نیان زمان ایرانی شده و اب جراین های فکری و ذوقی ایرا شیعه بودند و بیشرت آن ها اب آمدن از سرزمني های عربی به مرور

( . حربه ی تکفری سودمندترین سالح اهل شرع برای براندازی 201، ص  5از مجله تصوف مبارزه می کردند )صفا، ج 

 صوفیان بود. این دمشنی و عداوهتا ابعث هجرت شاعران صوفی و عارفان بسیاری به سرزمني هند شد .

شدن مذهب شیعه یکی دیگر از عوامل دافعه ی شاعران ، عارفان و عاملان سنی به هندوستان شد. اب رمسی 

ضعیف شدن تیموراین در قرن هنم و اب قیام شاه امساعیل صفوی در اوایل قرن دهم، تشیع، مذهب رمسی ایران شد. خشونت 

یزه مذهب شیعه زمینه ساز بروز رفتارهای ستها و سخت گریی های اپدشاهان صفوی در مبارزه اب تسنن و رمسی کردن 
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جواینه ی بسیاری در این عصر شده بود . چنانچه تعصبات مذهبی موجود ابعث اختالف درابر صفواین اب عثمانیان و 

( 163: 1369ازبکان شده بود و هر دوطرف یکدیگر را ملحد و خمالف آیني پیامرب و دمشن دین خدا می مشردند )صفا،

 رزی های دو طرفه سبب مهاجرت بسیاری از دانشمندان سنی به سرزمني های دیگر از مجله هندوستان شد. . این کینه و 

  ب بو  بی  ب  و ی   ل ،    و  ب ،          م و  و        ايز  م    ی

ی ، هنر و ادب فارس گورکاانن هند، اخالف ظهری الدین اببر تیموری بوده و اینان مانند نیاکانشان به زابن ،

فرهنگ ایرانی عشق می ورزیدند و درابرهایشان را به وجود گروهی بزرگ از شاعران اپرسی گوی و اپرسی نویسان و فرهنگ 

داانن ایرانی می آراستند. اینان نه تنها خود و فرزندانشان اپرسی دان و گوینده و نویسنده به این زابن بودند بلکه مهه ی 

و بزرگان درگاهشان نیز به فارسی سخن می گفتند. و بیشرت آانن از خاندان های مشهور ایرانی بوده و  سرداران و وزیران

قدم هر شاعر زابن آور ای نویسنده ی سخن گسرتی را که از ایران فراز می رسید بر دیده می هنادند. در مهان زمان که در 

ابشی  ی و دیوانی مانند بیگلربیگی، ایل بیگی ، سورساتایران عصر صفوی بیشرت عنوان ها و مست های لشکری و درابر 

ترکی بود ، بسیاری از خطاب ها در هند مانند ارادختان، شایسته خان ، شاهنوازخان، به فارسی متداول آن زمان بود و 

صفا، ج )حتی شاهان و شاهزلدگان گورکانی هند انم های فارسی مهانند مهایون ، جهانگری ، اورنگ زیب و ...  داشتند 

 ( 49-48، ص  5

تشویق های گوانگون و زرافشانی های پیاپی در مقدم شاعران ، منشیان ، نویسندگان و ادب شناسان اپرسی   

گوی ابعث شد که آانن از مرکزهای خمتلف ادبی ایران به ویزه از شهرهایی مانند شریاز ، کاشان ، اصفهان ، مشهد ، هتران 

ز آموخنت ادب و مترین و سرآمدن در این راه ، ابزار کاسد ایران را رها کنند و به هند روی آورند. و تربیز و مهدان پس ا

شهرهای بزرگ هند در عهد اپدشاهان خنستني گورکانی به راستی به حمیطی ایرانی تبدیل شده و جوالنگاه و مأمن فرهنگ 

دیگر اب انمه  ابتکار خود ابر سفر بر می بستند و گروهی ایرانی بوده است . از این زائرین هند بعضی به صرافت طبع و به

و خواهش اپدشاهان و بزرگان آن دایر آهنگ سفر می کردند ، ولی شوق " شکرستان هند " چنان در دهلا جای گرفته بود  

اد مضمون که کمرت به انمه و نوید حاجت می افتاد و این " شوق سفر هند " بدانگونه آشکار و برمال بود که خود به اجي

هایی در شعر آن دوره اجنامید . سفر هند مایه ی کمال و انم آوری شاعران ایرانی بود زیرا آجنا تفرجگاه اپرسی سرااین و 

حمل اجتماع استادانشان شده بود . اب رفنت به هند اب یک تری دو نشان می زدند ، انم آوری و ثروت ، افزایش استعداد و 

 مهارت در هنر شعر.

این شوق ها، انم ایبی ها، کامروایی ها و مال اندوزی ها ابعث می شد که گاه یک خاندان از شاعران و ادیبان  

چون تبار خواجه ارجاسب امیدی هترانی ، وقتی در ایران سامان اقامت منی ایفتند راه هند را در پیش می گرفتند چنانکه  
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پور، شهرها و دایرهایی از ایرانست که خاندانی از یک سوی به سوی گویی الهور و کشمری ای اگره و بیجاپور و برهان

 5دیگر آن رحل اقامت افکنده بودند.آهنا در آن دایر به دنیا می آمدند، بزرگ می شدند و از دنیا می رفتند. )صفا ، ج 

 ( . 488 -486، ص 

 *ی آ     ب     بع       وف      ی          م و ايز  م و أت ری آ  ب  ز  گ

از شاعران انم آور سده ی دهم هجریست که بیشرت دوران شهرت و برخورداری    ک   ش        ی  ش  ی

در مشهد اتفاق افتاد و در مهاجنا شاعری آغاز کرد .  936ادبی خود را در سرزمني هند گذرانید. والدتش پریامون سال 

و  ی به دلیل بیان آزادانه ی افکار و عقایدش، به هتمت احلاد گرفتار شدوی پس از راه ایفنت در درابر شاه هتماسب صفو 

از ترس دمشنان و حمیط تعصب آلود ایران، به هندوستان و بعد به دکن رفت ، اما آجنا خبت به او روی ننمود ات آنکه به 

سید . ی به مقام و ثروت ر دعوت یکی از خاانن ازبک شیبانی جونپور مورد توجه قرار گرفت و سالیان دراز در خدمت و 

بعد از جنگی که بني خمدوم غزالی و جالل الدین اکرب گورکانی در گرفت ، خمدوم غزالی کشته شد و غزالی مورد توجه 

 اپدشاه قرار گرفت. شش سال آخر عمر این شاعر در درابر جالل الدین اکرب گورکانی ادب دوست

 ط عب      خبش ، اب ت خا  و ک ی ت اری بو     ب   ز خبش  و      پ  م ات  خ   باب    ب آ     *

   ت.

یی ایفت. د ، مرتبه ی ملک الشعرااب سربلندی به سر رسید. او خنستني شاعری است که در دولت گورکانی هن

هجری در امحد آابد گجرات در گذشت و به فرمان اکرب شاه ، در "سرگنج" آرامگاه اپدشاهان و مشایخ  980و در سال 

 ، به خاک سپرده شد.

از شاعران قرن دهم هجری  است که در شاعری آموزش ندیده اما اشعارش خالی از رتبه نیز   ب ی  ش  ی 

نبوده است. وی در ابتدای جوانی اش مورد محایت و توجه یکی از نوادگان شاه امساعیل اول قرار گرفت که خود مردی 

زاده ، ثنایی اب تقرب بسیار در خدمت او به سر می برد . بعد از مرگ وی، ثنایی شاعر بود و ات کشته شدن این شاه

قصیده ای را که در مدح شاهزاده ی مقتول گفته بود به شاه امساعیل دوم به قصد ورود به درابرش تقدمی کرد . اپدشاه این 

 ا در خراسان رها کرد و از انراستی را فهمید و خشمگني شد . ثنایی از ترس جانش ملک و مال و راحتی اش ر 

 ایران به هند و در سلک شاعران درابر جالل الدین اکرب قرار گرفت . اب گذشت زمان مورد توجه آن درابر قرار 
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گرفت و ات آخر عمرش به مدح سپهساالر اکربشاه مشغول بود و در کنف لطف و توجه ممدوح خود حمنت 

در الهور از دنیا رفت و پس از چندی خویشانش استخوان او را به   996ای  995غربت را فراموش کرد . ثنایی در سال 

 مشهد بردند.

از شاعران درجه اول قرن دهم هجری است که در ایران ، هند و روم شهرت ایفته است . در ع  ی  ری زی 

ه از مهان ابتدای جوانی بدر شریاز متولد شد و در مهاجنا به کسب ادب ، علم ، موسیقی و خط مشغول شد.  963سال 

سرودن شعر مشغول بود و ات بیست و شش سالگی که در شریاز بود شهرت بسیاری در شاعری به دست آورد. در بیست 

سالگی آبله گرفت و این موضوع ابعث شد ات چهره انزیبایی پیدا کند. وی به روایتی از این زشتی صورت بسیار آزرده 

رت او از شریاز شد . عرفی چه به دلیل آبله رویی و چه در جست و جوی انن و انم خاطر بوده و مهني امر موجب هج

به هندوستان رفت و به درابر جالل الدین اکرب روی آورد و اب مرگ ممدوح و مربی اش ابوالفتح گیالنی به درابر خاخناانن 

مقام ایفت . او در الهور به خاک رفته و ات اپاین حیاتش در سی و شش سالگی در آن درابر ماند و بسیار درجه و 

 سپرده شد ولی سی سال بعد جسدش را به جنف اشرف انتقال دادند.

از شاعران معروف قرن دهم و اوایل قرن ایزدهم که در خراسان می زیسته و از آیني سخنوری   ریی  اشبب  ی 

فارسی اپسداری می کرد. از ابتدای جوانی اب ابزرگانی و کسب علم و شاعری مشغول بوده و در دایر خود صاحب شهرت 

شعری شرکت می کرده و اشعار خمتلف شاعران عراق ، بوده است. وی در اثنای سفرهای جتاری خود، در حمفل های 

آذرابجيان و هند را اپسخ می گفته و به این طریق انم خود را در جغرافیاهای دیگر به گوش رساند. وی در حني ابزرگانی 

 و شاعری سفر هند در پیش گرفت و در اگره به خدمت خاخناانن در آمد و اب قصیده ای او را مدح کرد و اب این که

بعدها اب معرفی خاخناانن به درابر جالل الدین اکرب راه ایفت اما اختصاص خود را به دستگاه ادب دوست خاخناانن حفظ 

منود . وی چندی بعد، پس از ابزگشت از خانه ی خدا امحد آابد گجرات رفت و دوابره به ابزرگانی مشغول شد و البته از 

رالدین جهانگری وی را به درابر خود خواند. مدتی در درابر این اپدشاه خدمت  مدح ممدوحان خود غافل مناند ات این که نو 

 کرد و دوابره به امحد آابد گجرات رفت و در مهان جا از دنیا رفت. 

از شاعران سده ی دهم و اوایل قرن ایزدهم که هم در ایران و هم در هندوستان معماساز و ماده    ا ی کب ب ی

اتریخ ساز انم آوری بوده است. وی به دو روایت به هندوستان رفته است اولی به هوای دوستش که به آجنا رفته بود و 

ز ترس و برای حفظ جان خود به هند گرخیته بود. اپاین حیاتش در کاشان  دومی به دلیل اهتامش به هجو شاه عباس که ا

 گذشت و در مهان جا از دنیا رفت.
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ری در اصفهان به دنیا آمد و به شاعری عالقه داشت. برای کسب علم و هج 964در سال  کا ی     ب ی 

معارف به مسافرت در دایر عراق ، آذرابجيان و بالد خراسان پرداخت  و پس از کسب فنون ادب و شهرتی که ایفته بود 

 ن در آمد و دردر سی و چهار سالگی به سنت آن زمان عزميت دایر هند منود و به خدمت مریزا عبد للرحیم خاخناان

سفرهای سندو دکن در رکابش بود . به علت مریضی و نذری که کرده بود سه سال را در مکه و مدینه و بقعه های متربک 

شیعه گذراند و دوابره به هند ابزگشت و در برهانپور مدتی در مالزمت خاخناانن و بعد از آن به اگره رفت و به درگاه نور 

و وارد شد و در آجنا تقرب بسیار حاصل کرد و صدارت دهلی به او مفوض شد و ات اپاین الدین حممد جهانگری معرفی 

 عمرش آجنا بود.

زدهم است . در جوانی برای کسب علم  به کاشان و سپس به قزوین اپیتخت از شاعران قرن دهم و ای  ک   ی 

هجری به رسم آن زمان به دکن رفت و به خدمت  987صفواین در آن روزگار رفت و چهار سال بعد ، در سال 

د سفر صنظامشاهیان امحد نگر رسید و مدتی بعد در مالزمت مریزا عبدالرحیم خاخناانن در آمد. پس از چند سالی به ق

مکه از امحدنگر بریون آمد و در راه به بیجاپور مرکز استقرار عادلشاهیان دکن رسید و در مهاجنا ماند . در آجنا چنان 

هجری اتفاق  1025حرمتی به هم رساند که به ملک الکالم معروف شد و ات اپاین عمر مهاجنا ماند. فوت وی در سال 

 افتاد.

از شاعران معروف سده ی دهم و ایزدهم است که در یکی از روستاهای کامشر خراسان به دنیا ظ   ی تُ  ا ی 

ز خدمت کرد و در آن شهر اب وحشی ابفقی مصاحبت آمد و جوانی اش در خراسان گذشت.  وی در جوانی در یزد و شریا

داشت. اتریخ سفر ظهوری از شریاز به هند مشخص نیست ولی این را می دانیم که به احتمال زاید به رسم آن زمان وارد 

دکن شد و در بیجاپور به درگاه عادلشاهان رسید و او را ستود و از آجنا به حجاز رفت و در ابزگشت در امحدنگر به 

دمت سپهساالر خاخناانن در آمد . وی در دکن اب ملک قمی شاعر آشنا شد و اب دخرت وی ازدواج کرد و در سال خ

 او و پدر زنش به روایتی در شورش های دکن کشته شدند. 1024

وی از شاعران و عاملان معروف قرن دهم و ایزدهم است و خانواده ای صاحب مال و مکنت در        گا  ی 

گیالن داشت و در آن دایر طبابت را آموخت و از آموخنت ادب فارسی غافل مناند. وی به طریق ابزرگانی به آذرابجيان و 

به گرجستان رفت و پس از چندی به اصفهان رفت و به خدمت شاه عباس راه ایفت. وی  به ترغیب پزشکان گیالنی ،

از اصفهان به هند رفت و در اگره چندی در درابر اکرب و جهانگری در خدمت علی گیالنی پزشک ایرانی  1012در سال 

م خان درآید. به دستگاه عبدالرحی درآمد ولی مهکارش وی را به درگاه این دو اپدشاه معرفی نکرد . در هنایت خود توانست

 هجری در شهر اله آابد وفات ایفت.  1029وی در سال 
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ن ایزدهم هجری است که در دایر هند جز شاعران درجه ی اول به از شاعران معروف ایران در قر طب   آ  ی 

حساب می آمد. طالب در آمل به دنیا آمد و در مهان جا به کسب دانش و ادب مشغول شد و در بیست سالگی مدح 

د. ر هجری از مازندران بریون آمد و به اصفهان رفته و در کاشان ازدواج ک 1010حکمراانن آمل را می کرد. وی در سال 

پس از چند سالی به اولني سفرخود به هند اقدام کرد و پس از چندی سرگردانی در هند به قندهار رفته و چندی در خدمت 

او به رفاه گذراند . پس از مرگ ممدوح خود ، طالب برای دومني ابر به هندوستان رفت و پس از مدتی بالتکلیفی اب 

حاکم گجرات درآمد. ولی پس از مدت کواتهی به الهور رفت و در  سفارش انمه ای که به دست آورده بود به خدمت

آجنا به واسطه ی آقا شاپور هترانی شاعر معروف ، به وزیر معرفی شد و آن وزیر ادب دوست او را به درگاه جهانگری رساند. 

، هشت سال بعد به مرتبه ی ملک الشعرایی رسید.  هفت  1028از آن پس طالب اپی در مدارج ترقی هناد و در سال 

 به دلیل بیماری از دنیا رفت. 

سالی در مشهد  شاعر اواخر قرن دهم و قرن ایزدهم است که در مشهد به دنیا آمد ات میان   ی  ش  ی  

بود و بعد از آن از روی فقر سر به هند گذاشت و اب قصیده ای که به عنوان سوغات به شاهجهان عرضه کرد در درابر 

 وی راه ایفت. و بسیار مورد توجه آن درابر قرار گرفت. وی به روایتی در الهور و به روایت دیگری در کشمری وفات ایفت. 

از شاعران معروف قرن ایزدهم هجری است. اصل او را مهدانی می دانند و چون در     ک   ش    ک ام کب ب ی

ش های زمانه اش را در کاشان و شریاز آموخت و در جوانی به کاشان اقامت داشته او را کاشانی خوانده اند.  وی دان

رسم زمانه اش به هند رفت و پس از آوارگی هایی در هندوستان به عراق ابز می گردد و دو سال بعد دوابره به هندوستان 

 و مقام می رود . این ابر ، در آغاز اپدشاهی شاه جهان به وی تقرب جست و ملک الشعرای درابر او شد و به جاه

 واالیی رسید. وی در کشمری از دنیا رفت.

ی است ولی  . او اصال تربیز  معروف به صائبا از استادان بزرگ شعر فارسی در عهد صفوی است ب   ت   ی 

تولد و تربیتش در اصفهان اتفاق افتاده است . پدر او از ابزرگاانن تربیز بود و در عهد شاه عباس اول به اصفهان مهاجرت  

کرد. صائب در اصفهان دانش های ادبی ، علوم عقلی و نقلی را آموخت و در جوانی به شکل ابزرگان به هند سفر کرد. 

رهانپور هفت سال طول کشید . پس از هفت سال به درخواست پدرش به اصفهان ابزگشت و ملک اقامت وی در ب

 قمری در اصفهان ماند و مهاجنا در گذشت. 1081الشعرای درابر شاه عباس دوم شد و ات اپاین عمرش در سال 

از شاعران استاد سده ی ایزدهم و از رجال معروف هند در عهد فرمانروایی گورکانیان بود . وی از  بپ   هت   ی 

ند مقامات ه یک خاندان بزرگ و اصیل هترانی بود که بسیاری از رجال آن ، هم در دولت صفوی و هم در دولت گورکانی

بلند داشته است. او در دوره ی دوم شاعری خود که در هند گذشته شاپور ختلص می کرد. سفر او به هند به قصد ابزرگانی 
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بوده ولی کم کم اب کسب مقامات واال در آن اقلیم اقامت گزید . وی در اپاین عمرش به مکه رفته و از آجنا به هتران 

 فوت کرد. 1030ابزگشت و در هتران در سال 

و شاعران دیگری چون اهلی اسدآابدی ، مسیح کاشانی ، سرمد کاشانی ، فوجی نیشابوری ، نصریای مهدانی ، 

 سیاری دیگر . مرشد بروجردی ، صوفی آملی و ب

   ا و گریی

مهاجرت به هندوستان در قرن دهم و ایزدهم هجری ، از مهمرتین اپیگاه های مهاجران ایرانی در آن زمان بود 

. علت مهاجرت های هنرمندان و شاعران حکومت صفویه به هندوستان ، چه جاذبه های خریه کننده ی درابر سالطني 

ادی های عرفان و تصوف در آن اقلیم و چه ظلم و جور حکام اب اهل سنت و سخت گریی های مسلمان هند ، چه آز 

 عاملان ابشد، در هنایت موجب پیشرفت نسبی بسیاری از شاعران و مهاجرت کنندگان آن زمان شد.

ا مجع ر شاعر ایرانی را که در طی حکومت گورکانیان به هند مهاجرت منوده اند  745گلچني معانی، شرح حال 

آوری و طبقه بندی کرده است. از نتایج این مهاجرت ها به درابرهای هندی در دوران صفوی ، می توان به رمسی اعالم  

کردن زابن فارسی به دستور اکربشاه ، رشد و پیشرفت بسیار زابن فارسی ، خلق سبک ادبی موسوم به سبک هندی و 

 ند اشاره کرد . أتلیف لغت انمه ها به تشویق اپدشاهان تیموری ه

   ببع

 . هتران : فردوس 5و 4( . اتریخ ادبیات در ایران، جلد 1369صفا ، ذبیح هللا )

 41(. سریی در نظریه های مهاجرت ، راهربد ، مشاره 1385حاجی حسینی ، حسني )



FESADAT DÖNEMİNDE HİNDİSTAN’DA İNSANLARIN VARLIK 

MÜCADELESİ VE MEVAT BÖLGESİ 

Onur KILIÇER* 

I - Mevat Bölgesi ve Kısa Tarihi 

Mevat (میوات) bölgesi bir taraftan Alvar ilinin ilçeleri Tijara, Kişangarh, 

Ramgarh ve Bharatpur, diğer bir taraftan Gur Gaon (şuan Gurugram) 

toprakları, Nuh Firuzpur, Penahna ve Faridabad’ın Haryana eyaleti içindedir. 

Mev insanları ise nüfus olarak Mohindergarh (şuan Aligarh), Mathura, Bulend 

Şehir ve Uttar Pradeş eyaletinin Saharanpur ilçeleri çevrelerine kadar 

yayılmıştır. 4 Nisan 2005 tarihinde Haryana eyaletinde, Gur Gaon 

bölgesindeki Mev çoğunluğunun olduğu bölge “Mevat” adı ile adlandırılmış 

ve ayrı bir yönetim yapılmıştır.1 

Hindistan’ın Kuzey Batısında bulunan Mev ya da Mevati toplumu, 

Müslüman Racput kabilesinin uzantısıdır. 1947’deki ayrılık döneminde hatırı 

sayılır bir Mev nüfusu Pakistan’a göç etmiştir ve şuan aşağı yukarı 12 milyon 

Mev insanının Pakistan’da yaşadığı düşünülmektedir. Pakistan’da yaşayan 

Mev’ler kendi kimliklerini ve kültürlerini kaybetmişlerdir. Yaklaşık 20 

milyon kadar bir nüfusu olan Mev’ler Racestan ve Haryana’daki Müslüman 

nüfusun büyük bir çoğunluğunu temsil etmektedirler. Mev’ler tıpkı komşu 

eyalet Haryana’da olduğu gibi kuzeydoğuda bulunan Alwar ve Bharatpur 

bölgesinde yoğun şekilde yaşamaktadırlar. Mew insanları kendi dilleri olan 

Mewati dili ve bunun yanında Urduca konuşmaktadırlar.2 

Mevat aslında sınırları Delhi’den Bahawalpur’a kadar olan 

Racputluların ya da Racestanlıların bölgesidir. Geçen zamanla birlikte siyasi 

sorunlar dolayısıyla sınırlar değişerek bölge dört farklı bölüme (Delhi, 

Haryana, Racestan ve Yupi) ayrılmıştır. Aslında amaç bölgedeki birliğin 

bozulması için bir bilinç oluşturmaktı. 

Tarihi süreç ve bazı savaşlar neticesinde Mevat’ın coğrafik sınırları 

sürekli değişmiştir. Bir dönem Sultan Şahabeddin Guri’nin Delhi’sinden 

                                                 
* Araş. Gör., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 

Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (onur.kilicer@istanbul.edu.tr). 
1 Serdâr Aẓîmullah Ḫân Mēv, Taḳsîm-î Hind aur Mēvât, Fiction House, Lahor 2017, s. 28. 

2 http://mewatidunya.com/cultures/detail/36/Meo+History (05.10.2017). 
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Ecmir ve Agra’ya kadar genişlemiştir. Başka bir dönem ise saldırılar ve 

işgalcilerin baskısı yüzünden hem işkencelere hem de zulümlere maruz 

kalması sebebiyle sınırları Delhi’den Mathura ve Jaipur’a kadar daralmıştı. 

Günümüzde Mevat bölgesi çok daha küçük bir bölgedir. Hint milli atlasına 

göre Mevat sınırları hiçbir zaman tam olarak bilinemeyen bir bölgedir ve 

isimlendirilmesinde aslında bölgede yaşayan Mev insanları temel alınmıştır. 

Çodrhî Muhammed Afżal Ḫân kitabında Racputlular ile ilgili şöyle 

yazmıştır: “Racputlular Meyvar, Marvar ve Mevat olmak üzere üç bölgede 

yaşamaktadırlar. Burada yaşayanlara ise kişi ve din farkı gözetilmeksizin 

Meyvari, Marvari ve Mevati3 denilirdi.” Ayrıca bu bölgede yaşayan herkese 

Mev isminin verilemediği, sadece Çhitri Racput soyundan olanların bu lakabı 

alabildiği bilinmektedir. 4 

II - Gazneli Mahmud ve İslâmiyet 

Hint alt-kıtasında Müslümanlığın yayılmasında en önemli gelişme 10 

y.y. sonlarına doğru Gazneli akınları ile olmuştur. Gazneli Mahmut (salt.997-

1030) Hindistan’a 17 sefer düzenlemiş birçok şehir fethetmiştir. Sultan 

Mahmud birçok cami yarptırmış ve İslâm öğretilerini yaymak için hocalar 

göndermiştir. Fethettiği şehirlerden birçoğunda kalıcı bir egemenlik 

sağlayamamış ancak Lahor ’da bunu başarmıştır. Fakat tüm Hindistan’da 

İslamiyet’in hızla yayılmasına imkân sağlamıştır.5 

Mevat bölgesi ve Mev insanları için tarihin akışını değiştiren en önemli 

olaylardan bir tanesi Gazneli Mahmud’un seferleri neticesinde bölgeye gelen 

askerler ile yerel halkın karışması olmuştur. Bu fetihler bölgenin İslâmiyet ile 

tanışması ve onu kabul etmesi için büyük önem taşımaktadır. Gazneli 

Mahmud’un komutanları İslâmiyet’i yaymak için çok çaba sarf etmişler ve bu 

çabaları sonuç vererek Mev toplumunun büyük bir çoğunluğu İslâm’a 

geçmiştir. Aslında Mev insanları için o dönem İslâmiyet sadece isim olarak 

vardı. Akrabaları olan Racputlu Hindu Mev’ler ile ilişkileri, gelenek-görenek 

ve adetleri eskisi gibi sürüyordu ve bunun neticesinde İslâm ve Hinduizm’in 

özellikleri birbirine karışmıştı. 20. yüzyılın ortalarına kadar süren bu anlayış 

                                                 
3 Mevati, Mevatlı anlamına gelmesinin yanında Mevatlıların dili anlamına da gelir. Mevat 

bölgesinde yaşayan Mev insanları Mevati ve Urduca konuşmaktadırlar. 
4 Serdâr Aẓîmullah Ḫân Mēv, a.g.e., s. 28-29. 

5 Azmi Özcan, “Hindistan – III. Tarih”, DİA, XVIII, Ankara 1998, 76. 
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İslâm’ın daha fazla yayılışı ile birlikte Mev’lerin yavaş yavaş Hindu gelenek 

ve göreneklerini bırakmasına yol açtı.6 

Gazneli Mahmud’un ölümü ve Gazneli saltanatının son zamanlarında 

oluşan birtakım sorunlardan ötürü Prtivirac, Mev’leri tekrardan Hindu 

yapmaya çabalamıştır. Mev’lerin diğer toplumlar ile eşit sayılmaması gibi 

sorunlar baş göstermeye başlamış ve bölgelerini işgalcilerden korumak 

isteyen Mev’ler tarihte asi, isyankâr, kavgacı gibi sıfatlar ile adlandırılmıştır. 

Saltanatların çoğu ise Müslüman Mev’lere düşmak olmak yerine onlarla aynı 

safta yer almayı düşünmemiş ya da istememişti. Hatta yerel halkın dahi 

İslâmiyet’i kabul etmesine rağmen Orta Asya, İran ve Afganistan’dan gelen 

Müslümanlar ile aynı toplumsal eşitliğe sahip olamıyorlardı. Devlet 

dairelerinde çok az yerel halktan insan çalışıyordu. Diğer kalan yerler yerel 

halktan olmayan dışarıdan gelenler için tahsis ediliyordu. Bu durumun 

neticesinde bir çatışma durumu ortaya çıkması muhtemeldi ve nitekim 

çıkmıştı da. Çeşitli zamanlarda yapılan saldırılar Mevat’ı yıkıp viran ediyordu. 

Köyler ve kasabalar yanmakta ve viran olan Mev’ler mecburen dağlara 

tepelere sığınmak zorunda kalmışlardı. Sıra dışı gerilla vari bir savaş başlamış 

ve hayatın koşturmacası Mev’leri yağmaya ve soyguna sürüklemişti. Bu 

sebeple onlara kavgacı, isyankâr, asi ve soyguncu denmeye başlanmıştı.7 

III – Mübadele Dönemi, Pakistan Hareketi ve Mevat 

Mevat bölgesi zaman içinde birçok olaya maruz kalmıştır. Fakat Mevat 

için asıl yıkıcı olaylar Mübadele döneminin başlaması ile gelişmiştir. Mev 

olsun olmasın, Müslüman olsun olmasın Hint alt kıtasındaki kökten değişim, 

ayrılık döneminde yaşananlar dolayısıyla olmuştur. 

Mübadele bir diğer değişle Fesadat dönemi Hindistan ve Pakistan’ın 

ayrılarak iki ayrı devlet olduğu 1947 tarihi öncesi ve sonrasında yaşanan 

olaylara denmektedir. 1947 yılında Hindistan alt kıtasında Doğu Pakistan 

(Bangladeş) ve Batı Pakistan olarak iki Müslüman devletin kurulmasının 

ardından sosyal, siyasi ve kültürel çalkantılar ortaya çıkmıştır. Bu dönemde 

Hint alt kıtasında Müslümanlara karşı yapılan zulümler, tecavüzler, kaçırılma 

olayları, katliamlar ve yağmalamalar insanlık dışı olayların yaşanmasına 

                                                 
6 Serdâr Aẓîmullah Ḫân Mēv, a.g.e., s. 29. 

7 A.g.e., s. 33. 
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sebep olmuştur. Milyonlarca insan göç yollarında ya öldürülmüş ya da 

soyulmuştur. Ayrıca şiddetli çatışmalara sahne olmuştur. 

Bu göç dönemi, nesir ve şiir yazan neredeyse tüm edebiyatçılar için çok 

fazla sayıda konu sağlamıştır. Fesadat kelimesi özellikle Hindu-Müslüman 

çatışmalarını ve katliamlarını tanımlamıştır. Dönemin temel konuları şunlar 

olmuştur: “Soygun ve yağmalamalar, göç, çatışmalar, köy ve mahallelerin 

ateşe verilmesi, terk edilen köyler, parçalanan aileler, yollarda kaybolanlar ve 

çeşitli insanlık dışı olaylara maruz kalanlar.”8 

Göç elbette bu dönem yaşananların zirve yaptığı bir konudur. Ancak 

sadece göç değil insanların varlık mücadelesi de çok önemli bir konudur. 

Pakistan’dan Hindistan’a ve Hindistan’dan Pakistan’a göç etmek zorunda 

kalan insanlar yerleştikleri yeni vatanlarında akraba özlemi, topraklarının 

ellerinden alınması ve adaptasyon problemleri gibi birçok sorun 

yaşamışlardır. Nitekim bu sosyal buhran göçmenler için vahşet ve zulüm ile 

son bulacaktır.9 

Fesadat döneminin edebiyata yansıması elbette kaçınılmazdı. Ancak 

Hindistan’ın bölünmesinin öncesinden ve sonrasından bahsetmek Pakistan 

edebiyatının tümüne etki ederek günümüzde dahi halen edebiyatta izlerini 

görebilmekteyiz. Dolayısıyla Hindistan’dan göç ederek Pakistan’a gelenlerin 

iç dünyalarında yaşadıkları acılar da konu edilmiştir.10 

Bu karışıklık döneminde yaklaşık 12-14 milyon insan göç yollarına 

düşmüştür. 1946’dan başlayan 2-3 yıllık süre zarfında yaşananlar sebebiyle 

hayatını kaybedenlerin sayısı bazı kaynaklarda 500 bin, bazı kaynaklarda ise 

bir buçuk milyonun üzerindedir. Bu dönemde de Hindu-Müslüman ayrımının 

dışında olan Sihler de kargaşadan ağır zarar görmüşler ve vermişlerdir.11 Aynı 

zamanda Hinduların ve Sihlerin saldırıları dolayısıyla ayrılık sürecinde 

yaşanan kargaşa olaylarına hazırlıksız yakalanan birçok Müslüman 

öldürülmüştür.12 

                                                 
8 Celal Soydan, “Urdu Öyküsünde Fesadat Dönemi”, Nüsha, I, Ankara 2001, s. 57. 

9 A.g.m., s. 57. 

10 Rubina Şehnaz, çev. Celal Soydan, “Yeni Edebiyatta Pakistanlılık Bilinci”, Nüsha, XXIX, 

Ankara 2009, s. 56. 
11 Celal Soydan, “Urdu Öyküsünde Fesadat Dönemi”, Nüsha, I, Ankara 2001, s. 56. 

12 Seyyid Hasan Riyaz, Pakistan na Guzir Tha, Karaçi 1988, s. 541. 
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Fesadat dönemini daha da iyi tanımak açısından sınır köylerden 

bazılarında süren durum Ḫuşvant Singh tarafından “Train to Pakistan” isimli 

kitabında şu şekilde anlatılmıştır: 

“1947’nin yaz ayı devam ediyordu. Manu Macra’da Sih ve 

Müslümanlar birlikte güvenli bir şekilde yaşıyorlardı. Henüz bölünmenin 

anlamını iyi bir şekilde kavrayamamışlardı. Hayatları yakın ırmakların (Satlec 

Nehri) köprülerinden geçen trenlerin gelip gitmesinden ibaretti. O sıralarda 

sadece yerel bir bakkal öldürülmüştü. Fakat bundan sonra köprüden her 

zamanki gibi geçen trenin içi boğazı kesilmiş Müslümanlar ile dolmaya 

başlamıştı. Birkaç gün sonra sınırı geçen başka bir tren ise ölü Sihler ile 

doluydu. Vefalı insanların değişmesi sebebiyle köy, meydan savaşlarına sahne 

oluyordu. Ne yönetim ne de polisler bu şiddet dalgasının karşısında bir şeyler 

yapabiliyordu.”13 

Bu olayların başlangıcına dair ordudaki görevlerinin yanında bir yazar 

da olan Dr. Emir Ahmed Han Mev, “Sefer-e Hayat” adlı kitabında Pakistan 

hareketini şu şekilde anlatmıştır: 

“Medikal kolejindeki üçüncü yılım olan 1946’da bu dönemin en önemli 

olayı seçimler olmuştu. Mevat’ta nispeten eğitim azlığı nedeniyle Pakistan 

Hareketine fazla ilgi yoktu fakat siyasi çalışma izni olan İngiliz çevrelerinde 

açıkça Kongres Partisi ve Müslim Lig Partisi olarak 2 bölüme ayrılmıştı. 

Önemli şahsiyetler arasında bulunan Çodhri Yasin Han Kongres partililerin 

düşüncelerini taşımakta ve benim kayın pederim Han Bahadır Serdar 

Muhammed Han ile Mahmudul Hasan ise Müslim Lig mensuplarının ileri 

gelenlerindendi. 1946 seçimlerinde Mevat’ın iki vekil koltuğunu da Müslim 

Lig kazandı. Çodhri Muhatap Han ve Mevlevi Ahmed Müslim Lig’in 

platformunda başarılı olmuşlardı ancak bütün bu siyasi telaşa rağmen ne dini 

desteğin adı vardı ne de bir yerlerde taraftar çekme gayreti. Mevat çevresi 

kendi eski tarzında ilerliyordu. İleri gelenlerden birkaç okur-yazar kişi 

Pakistan konusunu açmışlardı ancak onlarında bu konu üzerine bilmedikleri 

birkaç şey vardı. Bunlar Pakistan’ın hangi bölgede kurulacağı ve Mevat 

bölgesinin Pakistan’da mı kalacağı sorularıydı. Yönetim çevrelerinde ise 

siyasi akımlar yok denecek kadar azdı ve İngiliz Mev liderleri onlara kendi 

haklarının bilincini empoze etmeye çabalıyorlardı.”14 

                                                 
13 Ḫuşvant Singh, Train to Pakistan, Lahor 2014, s. 13. 

14 Emir Ahmed Han, Sefer-e Hayat, Lahor 1994, s. 42. 
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III – Mübadele (Fesadat) Döneminde Mevat’ın Durumu 

Dr. Emir Amritsar’dan ayrılarak Mevat’a gittiği o zulüm dolu zamanlar 

ile ilgili şunları yazmıştır: 

“Amritsar kampından ben de diğer öğrenciler gibi gece treniyle Delhi 

yoluna düşmüştüm. O zamana kadar Delhi’nin durumu da hayli kötüydü ama 

sanırsam Amritsar’ın durumu daha da korkunç bir haldeydi. Bu yüzden Delhi 

ve Amritsar’dansa Mevat’a gitmek için otobüs ile yola koyuldum. Bizim 

otobüsümüz Gurganva’ya ulaştığında geriden gelen otobüsteki bütün 

Müslüman yolcuları Dhula Kanvan yakınlarında Hintli provakatörlerin şehit 

ettiklerini öğrendim(anladım). Bu yer Delhi ve Gurganva’ya yakın bulunan 

havalimanı Palm Gaon’dan birkaç mil uzaklıkta bulunmaktaydı. Bizim 

otobüsümüz koruma olmaksızın Badşah Pura Bhandsi Sohna ve Ghasera 

yolundan Nuh’a ulaştı. Hindistan’ın genel tehlikeli durumuna rağmen 

Mevat’ta İngiliz bölgeleri iyi durumdaydı ve burada hiçbir tehlike yoktu. 

Nuh’tan Nagina yolu ile Barkali’deki kendi köyüme gittim. Eşim Zeynep 

babası Han Bahadır Bey’in evindeydi. Diğer gün ise ben baba ocağıma 

ulaştım. Mevat’ta tüm akrabalarım ve ailem benim iyiliğim için endişe 

etmekteydiler ve evime ulaştığım an hepsi şükür namazı kıldılar. 

Mevat yönetiminde yeterince gerginlik mevcuttu ve tek tük muhacir 

aileleri İngiliz bölgelerine gelmeye başlamıştı. Gergin durumu düşünerek Han 

Bahadır Bey kendi köyü Biwan’da yerli tüfek ve top yapmak için bir fabrika 

kuruvermişti. İlerideki tehlikelere karşı alınabilecek tek önlem Mev’lerin 

silahlandırılabilmesiydi. Durum yavaş yavaş öyle bir hale gelmişti ki Hindu 

ve Müslümanlar iki halkta kendi kendini koruma adımları ile meşguldü. 

Polisin Mevat üzerindeki kontrolü bitmişti. 

Bu dönem Mevat bölgesinde Hindu Müslüman karmaşası başlamıştı. 

Hükümet Mevat bölgesini asker kontrolüne vermişti. Dağlık bölge kasabaları 

Tavror Yuari ve Malhaka bölgesi Alvar yönetimine, Tapukara ve 

Tijara’nın isyan çıkmış bölgeleri ise emniyetinin sağlanması için Albay Bear 

komutasına verildi. Albay Bear kendi bölgesinde emniyeti sağlamak için her 

yolu denedi. Şiddetli sıcak sebebiyle Bear sadece Nekar’da Jeep ile 

dolaşıyordu. Ancak herhangi bir arbede haberi ona ulaşırsa derhal o bölgeye 
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gider ve durumu kontrol altına alırdı. Mev halkı ona “Ughara15” adıyla 

sesleniyordu. 

Bahsedilen dağlık bölgelere “Dhungal Vati” deniliyordu. Bu bölgenin 

Mev’lerinin büyük çoğunluğu I. Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşında ya eski 

asker ya da hizmet görevindeydiler. Mev halkının hizmet konusundaki 

gayretleri üzerine Albay Bear bu bölgeyi korumak için çok çabalamıştır. 

Hindu isyancılarının ve Maharaca’nın Hindu ordusunun askerlerinin haberi 

geldiğinde derhal onların ardından giderek bölgeyi ele geçirdi ve kendi 

komutası altındaki askerlere Hint ordusuna ateş etmeleri için emir verdi. Mr. 

Bear’in icraatleri Müslümanların çok hoşuma gitmişti. Onların gelişinden ve 

yönetimi ele geçirmesinden önce, önceki yönetim ordusu sivil kıyafetler 

içindeki Hindu isyancılarının yoldaş yönetimi Alvar sınırındaki Malhaka’nın 

birkaç köyünü (buradaki Mev’ler özgürdü) ateşe vermişlerdi ve “Khori 

Kalan” ve “Khord Sunari Rangila” gibi köyleri kundaklayarak can ve mal 

kaybı oluşturmuşlardı. Yaşlı erkekleri, genç çocukları ve tesettürlü kadınları 

katlettiler. Çok yaralı vardı. İnsanlar o köyleri boş bırakarak gitmeye 

zorlandılar ve 3-6 km bölgedeki köylerde de durum sabitti. Çatışma giderek 

kuvvetleniyordu. Gurganva’daki Müslim Lig tarafından “Brain Mev High 

School” adıyla yaralıları iyileştirmek ve tedavi etmek için bir kamp 

kurmuşlardı. Delhi eyaletindeki Müslim Lig’in merkez ofisi mâli ve tıbbi 

destek sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmışlardı. Bölge için mali fon 

ayrılmış, yiyecek ve yaralılar için ilaçlarda bedava olarak dağıtılmıştı. 

Bunların dağıtımında gönüllüler yer almış ve benim dışımda gönüllü bir de tıp 

doktoru bulunmaktaydı. Ben kendi ilgim dolayısıyla gece gündüz bu 

merkezde yaralıların tedavisi için çalışıyordum. Bahadır Han bu işte beni çok 

cesaretlendirmişti. O dönemde Mevat bölgesinde Mev halkının arasında 

medikal eğitim alan bir kişi daha vardı. Bundan önce de Merhum Muhammed 

Musa Han doktor olarak bu bölgede bulunuyordu. 

Mevat’ta fesadat 1947 Mart ayında başlamıştı ve eylülün sonuna kadar 

artarak devam etmişti. Hindu halkı arasında gayrimüslim Cat’lar, Gucari’ler, 

Ahir’ler, Racput’lar ve Açhut’lar da bulunmaktaydı. Bütün bu kavimler kendi 

korkaklık, işe yaramazlık ve hilekârlıklarından vazgeçmişlerdi. 

                                                 
15 Bu kelime Urdu dilindeki “Ughaṛna” fiilinden türemiştir. Asıl anlamı açmak, ortaya 

çıkarmak, belli etmektir. Ancak halkın Ughaṛa demesi onun sorun çözme kabiliyetinden 

dolayıdır.  
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Kumandan Patil’in emri ile Hindu ve Sikh ordusu İngiliz bölgesinde 

Mev’leri katletmişlerdi. Müslümanların kendi yaralılarını götürebilmek için 

benim basit dispanserimden başka bir yer yoktu. Ki dispanserde sargı bezi, 

genel aşı ve ağrı kesiciler dışında başka bir şey yoktu. Pek çok yaralı uygun 

ilaç olmaması sebebiyle hayatlarını kaybediyordu. 

Yanımıza gelen yaralı kişiler genellikle yumruk yumruğa kavgada 

yaralanmış gençlerdi. Bizim her türlü yaralıyı tedavi etmemiz gereken birçok 

hassas ve tehlikeli durum mevcuttu. Çünkü Müslüman yaralılar yollardaki 

Hindu askerlerinin yolu kapatmaları sebebiyle kendi şehirlerine ulaşmaları 

için hiçbir yol yoktu. Dispanserimde yardım etmek için birkaç gönüllü 

mevcuttu. Bunlar arasında bir akrabamız olan Tevfik isimli bir erkek çocuğu 

özellikle çok yetenekli ve hızlıydı. Bütün erkekler kendi yaralı kardeşlerini 

iyileştirebilmek için gece gündüz çalışıyorlardı. İman duygusuyla dolu bu 

çocuklar savaş meydanında çarpışan mücahitlerden daha az cesur değillerdi. 

Pek çok yaralının ilacı için çok uzak köylere kadar deve ve at üzerinde yâda 

yürüyerek gitmek gerekiyordu. Fakat insanların iman duygusu ve gençlerin 

şahadet şevki benim ve dostlarımın cesaretini öyle arttırmıştı ki korkusuz ve 

tehlikeyi umursamadan etraftaki köylerde yardım çalışmalarımıza devam 

ettik. Kendi dinimiz ve yeni kurulacak ülke için askeri teçhizat olmadan 

çatışmanın çok acaip bir duygusu vardı. Bu sebeple tüm Mevat’ı iman 

kuvvetimizle siper yapmıştık. Brain High School’u Muhacirlerle 

doldurmuştuk. Çoğunluğu bir şekilde İslâm’a saygı ve hürmetinden dolayı 

kendisini kurban eden insanlar ile doluydu fakat yine de hepsinin cesareti 

artmıştı. Sonuç olarak bu uygunsuz durumda bile Mev delikanlılarının kendi 

topraklarında ölüp gidecek olmasının verdiği duygu gençlikti ve Allah o 

mücahit, gazi ve şehitlerden razı olsun.”16 

Sonuç 

Görüldüğü üzere Mevat bölgesi bu ve bu gibi gerçek hikâyelerle 

doludur. Fesadat dönemi boyunca tüm alt kıta coğrafyasına yayılmış bu 

olaylardan etkilenmemiş olan az sayıda bölge vardır. Ancak Mevat özellikle 

Delhi, Aligarh, Amritsar ve Lahor (Pakistan) gibi bölgeler ile iç içe 

olmasından ötürü fazlasıyla olayların ortasında kalmıştır. Ayrılık, yüzyıllarca 

birlikte yaşayan bu iki toplum için kanlı olaylarla anlatılmaktadır. Fesadat 

Urdu edebiyatında çok acı bir şekilde işlenmiş ve olaylar birebir ya da 

                                                 
16 A.g.e., s. 47-51. 
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öyküleştirilerek anlatılmıştır. Bu nazarda yazılan öykü ve anı gibi birçok eser 

de bulunmaktadır. 
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ABDULLAH HÜSEYİN’İN NÂDÂR LÔG ROMANINDA GÖÇ 

BAĞLAMINDA TOPLUMSAL ELEŞTİRİLER 

Aykut KİŞMİR 

Urdu edebiyatında Udâs Neslîn (1963) (Yorgun Nesiller) adlı ödüllü 

romanıyla adından çok söz ettiren Abdullah Hüseyin ağırlıklı olarak 

eserlerinde 1947 öncesi ve sonrasını irdeler. Çoğu edebiyat eleştirmeni 

tarafından yazarın Udâs Neslîn’den sonra bu eser kadar başarılı başka bir eser 

kaleme almadığı ileri sürülmüştür. Bu tür iddia ve eleştirilere bir tepki olarak, 

Abdullah Hüseyin, Nâdâr Lôg (1996) (اندارلوگ)1’un yayımlanmasının hemen 

ardından,  edebiyat otoriteleri tarafından belirli bir süre boyunca roman 

hakkında hiçbir olumlu ya da olumsuz görüş bildirilmemesini özel olarak rica 

eder. Bu istek yazarın yapıtı hakkındaki geri bildirimleri öncelikli olarak salt 

okurdan almak istediği şeklinde yorumlanabilir. 

Eleştirmenler ve yorumculardan rica ediyorum; en az 

altı ay kadar bu roman üzerinde hiçbir değerlendirmede 

bulunmayınız. Okurlarım hiçbir etki altında kalmadan bu 

romanı okusunlar.2 

Nâdâr Lôg adlı eserde Hindistan’ın bölünmeden önceki durumuyla 

başlayan olaylar, Pakistan’ın kurulmasına ve sonrasındaki hayat hikâyelerine 

değin sürüp gider ve göçün etkisi fazlasıyla hissedilir. Romanın anlatı 

düzleminde “1897-1947 arası dönem”3, bölünme ve göç motifleri bağlamında 

açımlanır. Yazar, bu eserinde tarihi olayların yanı sıra insan yaşamına dair 

tüm gerçeklikleri de olduğu gibi okuyucuya aktarmaya çalışır. 1947 yılından 

önceki dönemde, yani bölünmenin kaçınılmaz olacağının kesinleştiği yıllarda 

Hindistan’da Müslümanlar ve diğer halklar/topluluklar arasında geniş çaplı 

şiddet olayları yaşanır. Siyasi örgütlenmelerin karşılıklı olarak şiddete 

                                                 
 Araş. Gör. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri ve 

Edebiyatları Bölümü, Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (aykutkismir@hotmail.com).  
1 Nâdâr (اندار) kelimesinin karşılığı Urdu, Firuz-ul Lugat sözlüğünde “fakir, muhtaç”, Urdu, 

Firuz-ul Lugat, Ferozsons. Lahor, 2012, s. 1401,  Lôg ( لوگ  ) kelimesinin karşılığı da “insan 

topluluğu, halk” olarak verilmektedir, a.g.e., s. 1230. 
2 Hüseyin Abdullah, Nâdâr Lôg, Sang-e Meel Publications, Lahore 1997, (III. Basım), s. 5. 

3 Mahmud El Hasan, Pakistani Urdu Novelon Ka Heiyyeti, Uslubati Our Macerai 

Muta’ala, National University of Modern Languages, İslamabad 2012, s. 376. 
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başvurmama telkinlerine rağmen, Ağustos 1947’de milyonlarca insan yanlış 

ülkede yaşıyor olduklarını hissedip doğru ülkeye doğru yola çıkarlar. Doğru 

ülke ise Müslümanlar için Pakistan, Müslüman olmayanlar için Hindistan 

olacaktır. Böylece insanlık tarihinde en fazla şiddetin tecrübe edilmiş olduğu 

göç olaylarından biri gerçekleşir. Kaynaklara göre sayıları yaklaşık on ile 

yirmi milyon arasında insan göç eder.4 Bağımsızlığın elde edilmesi 

beraberinde bölünmeyi getirir ve göç sorunu da ortaya çıkar; bunun sonunda 

ise her iki ülkede de ama özellikle Pakistan’da daha fazla etkisini gösteren 

toplumsal panik dönemi yaşanır.  

Nâdâr Lôg 

İçeriğe kısaca değinecek olursak, roman İcâz ve Serferâz adlı 

karakterlerin etrafında gelişen olaylar hakkındadır. Eserde çoğunlukla yazarın 

aktarmak istediği dönemin toplumsal yapısı genel bir şekilde anlatılmaktadır.5 

Şöyle ki; Hindistan’ın bölünmesinden sonra kurulan Pakistan’da yeni yönetim 

sisteminin de yardımıyla ari bir zümre oluşur. Bu zümre içerisinde yer bulan 

insanların ya da ailelerin sayısı az olmasına rağmen6; maddi olarak güçleri 

1947 yılından sonra hızla artış gösterir. Zamanla güçlenip gelişen bu aileler 

hızlı bir biçimde Pakistan’da adeta yeni bir soylu sınıfı oluşturur. Romanda 

bu ailelerin mal varlıklarını 1947 öncesinde Hindistan’daki toprak ağalığı 

sisteminden beslenerek yapılandırdıkları görülmektedir. 

1857 yılından itibaren İngiliz işgali altındaki Hindistan’ın 1947’de 

bağımsızlığını elde edeceği ve bölünmenin gerçekleşeceğine kesin bakılır ve 

bu dönemde Hindistan’da toprak reformu için gerekli çalışmalar hızlandırılır. 

Toprak reformu talebiyle yüzyıllardır Hindistan’da neredeyse feodal bir yapı 

oluşturmuş olan câgirdârların7 ellerinde bulunan arazilerin köylülere tanzim 

süreci başlar ve bu durumun çoğu elit ailenin çıkarlarına ters düştüğü görülür. 

Neredeyse bağımsızlık kadar önem arz eden toprak reformu talebi ve 

Pakistan’ın yeni bir devlet olarak kurulması ilk etapta birbirinden farklı 

gelişmeler gibi düşünülse de birbirlerini etkilemiş oldukları görülmektedir. 

                                                 
4 Kelly Nigel, The History and Culture of Pakistan, Peak Publishing, London 2004, s. 110 

ve SMITH Nigel, Pakistan History, Culture and Government, Oxford University Press, 

Karaçi 2011, s. 112. 
5 Cemşid Hina, Abdullah Hüseyin ki Nâdâr Lôg, Abdullah Hüseyin-Eyk Mut’ala, Beacon 

Books, Lahor 2016, s. 424-429. 
6 Pek çok Pakistanlı tarafından yirmi ailenin varlığından bahsedilir. 

7 Toprak ağası. 
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Dolayısıyla bölünme gerçekleşirken pek çok Müslüman câgirdârın geçerli 

sebeplerle birlikte Hindistan’dan Pakistan’a göç etmesine 1947-48 yıllarında 

tüm dünya tanıklık eder. 

Romanda bölünme sonrasında belirli ailelerden oluşan toplumsal 

sınıfın hızla güçlenip zenginleşmesi ve Pakistan’da iktidar sahibi olmalarının 

yanı sıra, fakir ve güçsüz insanların çektiği sıkıntılar da anlatılmaktadır. 

Bölünme sonrası yaşanan üzüntü verici elim olayların toplumun alt tabakası 

olarak nitelendirilen insanları fazlasıyla etkilediği görülür. Çünkü Hindistan-

Pakistan arasındaki göçe maruz kalan insanların çoğu proleter sınıfı 

oluşturmaktadır. Müslüman olsun ya da olmasın Hindistan’da proleter sınıfın 

insanları tüm yaşamları boyunca ekonomik, toplumsal, cinsel ve daha 

sayılabilecek pek çok problemle iç içe yaşamak durumunda kalmışlardır. Bu 

bağlamda Abdullah Hüseyin’in Udâs Neslîn (Yorgun Nesiller)’de 

sonlandırdığı hikâyenin devamını “Nâdâr Lôg” adlı eseriyle kaleme aldığını 

söyleyebiliriz. Udâs Neslîn (Yorgun Nesiller)’de hikâye 1947 yılında son 

bulurken, Nâdâr Lôg’da olaylar 1947’den başlayarak 1970’li yıllara kadar 

gelir. Diğer bir deyişle Nâdâr Lôg’un arka planı bölünmeyle başlamaktadır.  

Romanın hikâyesi, Pakistan ve Hindistan bölündüğü zaman iki ülkenin 

sınırları arasında göç eden bir ailenin öyküsü ile başlar. Arka planda Pakistan 

kurulduktan sonra farklı sınıfların nasıl oluştuğu zengin ve güçlü ailelerin 

Pakistan toplumunda kendine nasıl yer edindiği, nasıl iktidar sahibi oldukları 

ve ülkenin milli kaynakları üzerinde nasıl egemen oldukları gibi konular yer 

alır. Pakistan Halk Partisi ve Zülfikar Ali Bhutto’dan referanslar da verilir. 

Ziya-ul Hak döneminde, Pakistan Halk Partililerinin yaşadığı zorluklar ve 

sonrasında çıkan tartışmalar, partililerin birbirlerini çekememeleri, 

birbirlerine kurdukları komplolar, halkın çektiği zulüm, umutsuzluk, moral 

bozukluğu, generallerin siyasi iktidar hırsı, kötü niyetli komutanların darbe 

planları ve Doğu Pakistan’ın ayrılması gibi olaylar da romanda konu edilenler 

arasında yer alır.  

1989 yılında kaleme alınmaya başlanan eser, Haziran 1996’da 

tamamlanır. Yazar Nâdâr Lôg üzerinde yedi yıl çalışır ve 1996 yılında 

Lahor’da Sang-e Meel Publications aracılığıyla yayımlanan yapıt sekiz 

bölüm, yirmi üç başlıktan oluşur. Eserin dokuzuncu bölümü boş bırakılarak 

sanki romanın hikâyesi bitmemiş ve bu bölüm daha sonra tamamlanacakmış 

gibi bir izlenim verilmiştir. Abdullah Hüseyin, bir röportajında bu romanın 

hangi tarihsel dönemin ürünü olduğunu şu şekilde özetler: 
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“Bu roman 77 yıllık bir dönemi anlatmaktadır. 

1897’den 1974’e kadar. Ancak bu dönem sadece bu eserin 

arka planını oluşturmaktadır. Bence Nâdâr Lôg gibi kapsamlı 

bir romanı yazmak büyük bir bina inşa etmek gibidir. Önce 

temel oluşturulur, sonra duvarlar dikilir, sonra da çatı 

oluşturulur. Her hikâye ve her romanın bir meydana geliş 

süreci vardır. Nâdâr Lôg’un temelleri 50 yıl önce 

oluşturulmuş ve 1947’den 1974’e kadar da konusu 

genişletilmiştir. Ki bu dönemde ülke çok önemli olaylara tanık 

olmuştur. Roman işte bu olayları içine alıyor ve tartışıyor”8 

Romanın karakterlerinden Yakup Avân, İcâz, Serferâz, Sekine, Çaça 

Ahmed, Beşir Ahmed Kaniz, Cihangir Avân, Nesrin, Cemal, Emekli Albay 

ve Abbas, eserde akıcı bir dille hayat bulurlar.  Romandaki İcâz ve Serferâz 

kardeşler önemli ana karakterlerdendir. İcâz, maddiyata oldukça değer verir. 

Öğretmen olarak başladığı meslek hayatına çiftçilikle devam eder, daha sonra 

siyasete atılır ve maddi açıdan güce sahip olur. Aynı zamanda iyi bir koca 

olarak eşine değer vermektedir. Kardeşi Serferâz’ın eğitimiyle de yakından 

ilgilenir. İcâz ile Serferâz arasında on beş yaş farkı vardır ve İcâz, Serferâz’ın 

ikinci babası gibidir. Çünkü Serferâz’ın bakımı ve yetiştirilmesinde babaları 

Yakup Avân’dan daha çok katkı sağlamış ve kardeşinin askeri okulda eğitim 

alabilmesine aracılık etmiştir.  

Hindistan’da esir düşen Serferâz, serbest bırakıldıktan sonra Pakistan’a 

döner. Arkadaşı Yüzbaşı Cemal’in aracıyla şehirde dolaşırken Nesrin’i görür. 

O esnada şehir meydanında siyasi bir miting düzenlenmektedir ve polis 

topluluğa karşı müdahale etmektedir. Serferâz burada Nesrin’e ilk görüşte âşık 

olur ancak bir süre birbirlerini hiç görmezler. Daha sonra Serferâz, tesadüfen 

Nesrin’i ikinci görüşünde onun bir albayın evlatlığı olduğunu anlar. Romanda 

ikili arasındaki ilişki uzaktan uzağa devam ederken Serferâz’ın askeri 

öğrencilikten subaylığa geçiş sürecindeki aşk deneyimleri de verilen detaylar 

arasında yer almaktadır. Ancak Serferâz, aşkın geçici bir heves olduğunu, 

Nesrin’le tanıştıktan sonra anlayacaktır.  

Nâdâr Lôg’un I. bölümünde, 1947’de Hindisan’da tutuklu olan Binbaşı 

Serferâz’ın serbest bırakılarak Pakistan’a gelmesi ve arkadaşı Yüzbaşı 

                                                 
8 Arif Ez Fezan,  Abdullah Hüseyin se Eyk Interview, Roznama Ceng, Rawalpindi 1997. 
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Cemal’in arazi aracıyla dolaşarak vakit geçirmesinden bahsedilir.  Serferâz’ın 

Nesrin ile tanışma anı, çocukluğunda geçen olaylar ve baba Yakup Avân’ın 

küçük tarlasında geçimini sağlamaya çalışmasından bahsedilmektedir. 

II. bölümde, retrospektif bir anlatımla 1897 yılına gidilir. Bu dönemde 

Sihlerle Müslümanlar arasındaki ilişkilerin dostluk ve kardeşlik çerçevesinde 

olduğunu görürüz. Yakup Avân’ın en yakın arkadaşı Cegit Singh adında bir 

Sih’dir ve iki arkadaş birbirlerinin hem can dostu hem de sırdaşıdır. Cegit 

Singh’in Kalvent Kôr adında bir sevgilisi vardır ve Yakup Avân, arkadaşının 

karşı cinsle olan anlaşmazlıklarında kimi zaman arabuluculuk yapmaktadır. 

I.Dünya Savaşı sırasında Hindistan’da köy köy asker alımları başlandığında, 

Yakup Avân da zorla silâhaltına alınan gençlerden biri olur. Savaş sonrası pek 

çok gencin geri döneceğinden ümit kesilmişken, şaşırtıcı şekilde Yakup Avân 

sağ salim geri döner ve bölümün sonunda Cegit Singh ile Kalvent Kôr’un 

namus adına öldürüldüğünü öğrenir. 

III. bölümde Yakup Avân, Hindistan’dan göç ederek Pakistan’a gelir. 

Yeni vatanda Hinduların boşalttığı evler Hindistan’dan gelen Müslüman 

muhacirlere verilmektedir ancak tapu dağıtılırken yetkililer tarafından usulsüz 

yöntemlere başvurulduğu görülür. Herhangi bir taşınmaz mülk için devletten 

tapu alabilmek çok zordur ve bunun için büyük ölçüde rüşvet vermek 

gerekmektedir. Dolandırıcılık ve aldatmaca hüküm sürer. Kötü niyetli kişiler 

tarafından pek çok tapu ele geçirilmekte ve sahte evraklar düzenlenmektedir. 

Devletin her kurumunda rüşvet oldukça yaygınlaşmıştır.  Göç yolculuğunda 

yanlarına alamadıkları tüm varlıklarını Hindistan tarafında bırakarak yeni 

umutlarla Pakistan’a gelen namuslu ve onurlu insanlar, kimsesiz ve fakir 

olarak hayatlarını sürdürmek zorunda kalırlar. Bu bölümde Pakistan’a gelen 

Yakup Avân, Nur Pur adında bir mahalleye yerleşir. 

Dördüncü bölümde yazar, Serferâz’ın köye geliş anına detaylı şekilde 

yer vermeyi tercih etmiştir. Serferaz’ın asker olduğu için gurur duyulan bir 

kimse olduğu fazlasıyla vurgulanmıştır.  Beşinci bölüm, emekli Yüzbaşı 

Cihan ve oğlu Alim karakterleriyle başlar. Alim, kolej eğitimini yarıda bırakıp 

eyalet meclisinde vekil olmuştur ve yazar, burada parlamentodaki 

siyasetçilerin eğitimsizliğini vurgulamaktadır. Romanın bu kısmından itibaren 

siyasi hareketler ve siyasetçilerin kurnazlığı anlatılmaya başlanır. Yine bu 

bölümde İcâz, öğretmenlikten ayrılıp bir süre şeker kamışı üretip şeker 

imalatına başlamış ve ticaretle geçimini sağlar hale gelmiştir. Aynı zamanda 
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siyasetle ilgilenen İcâz, sendikacılık ve kooperatifçiliğe de ilgi duymaya 

başlamıştır. 

Yedinci bölümünde yine Seferâz ön plandadır. General Eyüp Han’ın ilk 

darbe dönemi açımlanır, buna ek olarak Pakistan’da devrim niteliğinde 

sanayileşme atılımlarından da bahsedilir, aynı zamanda fakirin daha 

fakirleşmesi ve zenginin de gittikçe zenginleşmesi eleştirilir. Konuya ilişkin 

yazar şöyle der:  

“Bunların varlıklarının nereden geldiğini kimse 

sormuyor. Şimdi sözde navab ve ağaların mirasçıları 

hükümet içindeki adamlarına destek vererek bu ülkenin 

toprağına yapılan hainliği daha da pekiştiriyorlar.” 9 

Sekizinci bölümde Serferâz’ın askeri öğrencilik dönemi anlatılır. 

Askeri öğrencilere uygulanan zorlu eğitiminin üstesinden başarıyla gelen 

Serferâz, subay rütbesine erişmiştir. Yazar, eserde darbe sonrası yeni dönemi 

şu şekilde tanımlar:“Kişisel istek ve arzularını körelterek, zorluklardan 

geçerek, cezalar alarak artık bir dönem bitti ve ikinci aşamaya geçtik. Bir 

aşama ilerlemiş olduk.”10 

Nâdâr Lôg’da ana hikâyenin yanı sıra pek çok yan hikâye aracılığıyla 

toplumsal, siyasi, iktisadi sorunlarla birlikte aşk ve cinselliğe dair konular da 

ele alınır. Yazar bu hikâyeler aracılığıyla rüşvet ve adaletsizlik sorunlarına da 

dikkat çekmek ister. Abdullah Hüseyin, gerçekte Pakistan’ın kuruluşuna 

şahitlik eden yazarlardan biridir (1947’de 16 yaşındadır) ve ülkenin 

kuruluşundan sonra yaşanan durumları kaleme almaktan çekinmemiştir. 

Yazarın eserlerine genel olarak baktığımızda özellikle Nâdâr Lôg’dan yola 

çıkarak Pakistan toplumunu derinlemesine gözlemlediğini söyleyebiliriz. 

Bununla ilgili olarak yazarın kendisi de şu ifadeleri kullanır: 

“Nâdâr Lôg için tuğla fabrikasında çalışan işçiler, 

polisler, sendika yöneticileri, Bangladeş’teki asker tutuklular, 

sanatçılar, toprak ağaları ve daha birçok kişiyle görüştüm. 

Yaklaşık iki senelik bir araştırmadan sonra bu romanı 

yazmaya başladım.”11 

                                                 
9 Hüseyin Abdullah, Nâdâr Lôg, Sang-e Meel Publications, Lahore 1997, (III. Basım), s. 247. 

10 A.g.e., s. 307. 

11 Arif Ez Fezan, Abdullah Hüseyin se Eyk Interview, Roznama Ceng, Rawalpindi 1997. 
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Romanın arka planında Hindistan’daki Müslüman kültürüne ek olarak 

Hindu ve Sih kültürlerine de değinilir. Abdullah Hüseyin Hindistan Alt-

Kıtası’ndaki insanları ötekileştirmez ve romanlarında aynı coğrafyada 

yaşamış farklı kültürlere sahip bu insanlar arasındaki dostluğun altını çizer. 

Hindistan’ın bölünmesi ve göç, Abdullah Hüseyin’in en çok sorguladığı tarihi 

olaylardandır ve Nâdâr Lôg’da bu iki tarihi olayı ele almaya çalışır. Eserde 

Hindistan’dan göç ederek, Pakistan’a ulaşan Avân ailesinin siyasi ve 

ekonomik olarak nasıl güçlendiğinin yanı sıra aynı zamanda Pakistan’ın 

kırsallarında yaşanan hayatlardan da söz edilir. Kişilerin siyasi partilerle olan 

ilişkileri, siyasi liderlerin başlattığı hareketler, darbelerin gerçekleştirilmesi, 

zenginin çok zenginleşmesi, fakirin çaresizliği, ekonomik olarak toplumda 

orta sınıf insanların sayısının giderek azalması, askerlerin faaliyetleri, 1971 

yılında gerçekleşen Pakistan-Hindistan Savaşı, Doğu Pakistan’da Pakistan 

askerlerinin uğradığı yenilgi, Bangladeş’in kurulması, Hindistan’da asker 

tutukluların kampa alınması, savaş tutuklularının firar planı, Bangladeş ve 

Hindistan’daki esir askerlerin Pakistan’a iade edilmesi, Pakistan’da Doğu 

Pakistan’ın vatandan ayrılmasının sorumlularının belirlenebilmesi için 

Humud-u Rehman Komisyonu’nun kurulması, Serferâz’ın görev yaptığı 

yerdeki soruşturma sonrası istifa etmesi ve Avân ailesinin kendini köye 

yeniden adapte etmeye çalışması gibi konular romanda işlenir. Böylece 

Pakistan tarihi adına önemli sayılabilecek bir dönem, bu romanda kurmaca ile 

birleştirilerek dile getirilir.  

Sonuç 

Abdullah Hüseyin roman kişilerini genel olarak toplumun alt sınıfını 

temsil eden insanlardan seçer. Yazarın diğer eserlerinde olduğu gibi Nâdâr 

Lôg’da da pek çok karaktere yer verdiği ve karakter sayısını olabildiğince 

geniş tutmaya özen gösterdiğini söyleyebiliriz. Eserde Pakistan’ın sosyal, 

iktisadi ve siyasi yaşanmışlıkları, fakir, çaresiz ve güçsüz insanların 

hayatlarına nasıl yansıdığı vurgulanmaktadır. 

Nâdâr Lôg’da sade ve yalın bir dil kullanılmış, bölgesel ağızlara yer 

verilmiş ve yöresel dil özellikleri başarılı bir şekilde yazıya yansıtılmıştır. 

Gündelik yaşamda kırsal ve kentsel konuşma biçimleri fazlasıyla göze çarpar, 

köylülerle şehirliler ya da kadınlarla erkeklerin konuşma tarzlarındaki farklar 

açık bir şekilde eserde konu edilir. Yine subayların diyaloglarındaki İngilizce 

ve Urdu kelimeler de İngilizcenin hâkimiyetini göstermektedir.  
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Sonuç olarak bu eserin arka planında Hindistan’ın bölünmesi ve göçün 

etkileri kaleme alınarak, zengin ve fakir arasındaki uçurum gözler önüne 

serilmek istenmiştir. Tarihi bir roman olarak tanımlanan Nâdâr Lôg toplumun 

sosyo-kültürel yapısını irdeler. Kelime anlamı “muhtaç/çaresiz insanlar” 

anlamına gelen eserin başlığı, zengin ve fakir arasındaki uçurumun aynı 

zamanda toplumdaki ötekileştirmeyi de beraberinde getirdiğini açımlar. Bu 

açıdan da yazarın yapıtında sosyal eleştirilere yer verdiği söylenebilir. 
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İRANLI AYDINLARIN 19. YÜZYILIN İKİNCİ YARISI VE 20. 

YÜZYILIN İLK ÇEYREĞİNDE İSTABUL’DAKİ FAALİYETLERİ 

Güller NUHOĞLU* 

1789 Fransız İhtilâli tüm dünyada değerlerin değişmesine sebep olmuş, 

savunduğu milliyetçilik, demokrasi, insan hakları, özgürlükler v.s. gibi 

kavramlarla bütün milletleri etkilemişti. 19. yy’ın ikinci yarısından itibaren 

Osmanlı ve İran’da başlayan siyasal değişimin temel çıkış noktasını da bu 

ihtilâlin yaydığı fikirler oluşturmuştur.1 Bu fikirlerden etkilenen her iki devlet 

de ister istemez siyasetten edebiyata kadar top yekün bir batılılaşma hareketi 

içine girmiş ancak Osmanlı Devleti, barındırdığı etnik unsurlar sebebiyle ve 

Batılı devletlerin baskısıyla meşrutî sisteme İran’dan otuz yıl önce geçmişti. 

Dolayısıyla Osmanlı Devleti’ndeki her hareket İran tarafından yakinen takip 

edilmiş, İran’da da yaşanmaya başlanmış,2 böylece İranlı aydınlar için 

İstanbul, önemli bir faaliyet merkezi haline gelmiştir. Nitekim Yahyâ 

Devletâbâdî meşrutiyet taraftarları için İstanbul’un önemini şu sözlerle ifade 

eder:  

“İster Avrupa’ya dağılmış olsun ister diğerleri olsun her kes her yerden 

bu şehre kolayca ulaşabilir. Her ne kadar bazı Avrupa şehirleri bu topluluk ve 

faaliyetleri için daha iyi durumda olsa ve daha fazla özgürlük sunsa da bana 

göre İstanbul diğer yerlerden daha uygundur. Birincisi İstanbul islâmiyetin 

merkezidir, bu sebeple diğer yerlere göre bu merkeze riayet daha fazladır. 

İkincisi İranlı mücahitlerle Genç Türkler arasında oluşmuş ittihad ve bu 

topluluğun İstanbul’da oluşturulması, bu ittihadı güçlendiriyor ve etkilerini 

hızlandırıyor. Üçüncüsü Osmanlının meşrutî idareye geçmesi genelde dünya 

Müslümanlarının özelde İranlıların gönlünü bu merkeze çevirmiştir.”3 

                                                 
* Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları 

Bölümü, Fars Dili ve Edebiyatı (nuhogluguller@gmail.com) 
1Abdulvahid Soofizadeh, “Osmanlı ve İran Meşrutiyeti Karşılaştırması (Comparison of 

Ottoman and Persian Constitutionalism”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. VII, 

Sa. 35, s. 287; Selda Kılıç, “İran’da İlk Anayasal Hareket (1906 Meşrutiyeti)”, AÜ Dil ve Tarih 

Coğrafiya Fakültesi, Tarih, 2002, s. 145. 
2 Selda Kılıç, a.g.m., s. 156; Hatice Kılıç, “İran’ın Modernleşme Sürecinde Osmanlı Devleti’nin 

Rolü(1848-1923)”, İstanbul 2006, s. 25. 
3Yahyâ Devletâbâdî, Târîh-i Muâsır ya Hayât-ı Yahyâ, İntişârât-î Âttâr, Tahran, 1362hş, III/18. 
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Meşrutî sisteme geçiş sürecinde İstanbul’un, İran’ın modernleşmesi ve 

meşrutiyet hareketinin merkezi haline gelişini iki tarihi sürece ayırmak 

gerekir. Birinci devre 19.yy’ın ikinci yarısını içerir. Bu devrede Kaçar 

istibdatından İstanbul’a sığınan ve burada mukim olan İranlı aydınlar tanzimat 

fikirleriyle tanıştılar ve ülkelerindeki baskı ve istibdatın da bu yolla ıslah 

edileceği düşüncesiyle burada faaliyetle giriştiler, encümenler kurdular, 

gazete, kitap ve dergiler neşrettiler ve bunları çeşitli yollarla İran’a sokarak 

halkı siyasi ve kültürel yönlerden eğitmeğe çalıştılar. Böylece İran 

meşrutiyetinin zeminini hazırladılar. Neticede Muzafferüddin Şâh Ekim 

1906’da meşrutiyet fermanını ilan ederek meclisi açmak zorunda kaldı. Bu 

aydınların başında Hacı Zeynulabidin-i Merağaî, Mîrzâ Melkom Hân, Seyyîd 

Cemaleddîn-i Afganî, Mîrzâ Aka Hân-ı Kirmânî, Şeyh Ahmed-i Rûhî, Mîrzâ 

Habîb-i Isfahânî, Mîrzâ Necefâli-yi Takîzâde gelmekteydi. 

Siyasi görüşleri sebebiyle bu göçmenler üç gruba ayrılmışlardı. Birinci 

grup, Cemaleddîn-i Afganî’nin fikirlerini benimseyen İttihad-ı İslâm 

taraftarları; İkinci gurup, Saltanatın yetkilerinin sınırlanması, bürokrasinin 

ıslah edilmesi ve anayasanın yapılmasını talep eden meşrutiyet taraftarları ki 

bunlar Melkom Hân’ı takip ediyorlardı. Üçüncü grup ise, İran’ın eski 

medeniyet ve ihtişamı ile iftihar eden Zeynulabidin-i Merağaî ve Mîrzâ Aka 

Hân-ı Kirmânî gibi vatanseverler. Bu aydınlar eski adetleri bir tarafa bırakarak 

yazılarnda sade ve anlaşılır bir nesir kullanmaya gayret ettiler, böylece 

edebiyatta yeni bir uslup başlattılar. 

İkinci göç süreci ise meclisin 1908’de ilgasıyla başlar. Haziran 1906’da 

meşrutiyet fermanının ilanıyla, yurt dışına kaçmış hürriyetçiler bir ümitle 

İran’a dönmeğe başlamışlardı. Ne var ki Ekim1906’da meclisin açılması 

dönenlerin ve halkın beklentilerine cevap vermedi, saray ile halk arasındaki 

mücadeleler artarak devam etti. Bir taraftan batılı istilacı devletler diğer 

taraftan despot ve basiretsiz idareciler hürriyetçilere karşı davranışlarını daha 

da sertleştirdi ve Muhammed Ali Şâh meclisi bombalatıp ilga edince istibdat-

ı sağir diye adlandırılan yeni bir baskı devri başladı. Bu günlerde Tebriz 

hürriyet yanlılarına merkezlik yaptı, ancak Şâh’ın isteğiyle Rus kuvvetleri 

Tebriz’i işgal edince Tahran’da da işler karıştı ve bazı önemli kişiler Osmanlı 

elçiliğine sığındı.4 Bunun akabinde bazı hürriyet taraftarları İstanbul’a yeni bir 

göç dalgası başlattı. İkinci göç süreci diye adlandırılan bu süreç I. Meşrutiyet 

sonrası İstanbula kaçan aydın ve gazetecilerin meşrutiyetin tekrar kurulması 

                                                 
4 Mehmet Kanar, Çağdaş İran Edebiyatının Doğuşu ve Gelişmesi, İstanbul 1999, s. 33-34. 
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yönündeki faaliyetlerini içerir. Bu yenilikçi aydınlar 1905 Rus Devrimi’nden 

etkilenerek demokrat ve sosyal demokrat fikirlere sahip oldular.5 Bunların 

başında; Mîrzâ Mahmud-i Ganîzâde, Mîrzâ Yahyâ-yı Devletâbâdî, Ârif- i 

Kazvînî, Lâhûtî- yi Kirmânşâhî, Mîrzâde Işkî, Seyyîd Hasan-ı Takîzâde’nin 

isimleri zikredilebilir.  

Muhammed Ali Şâh’ın istibdatından kaçtıktan sonra yolları İstanbul’a 

düşen ve burada göçmen olan İranlılar Bâbîler, İttihad-ı İslâmcılar, meşrutiyet 

yanlısı hürriyetçiler ve vatanseverler gibi guruplara ayrılmışlardı.  

Zeynulabidin-i Merağaî: 1839’da Batı Azerbeycan’daki Merağaî 

şehrinde doğdu. Tiflis’e gidip ticaret hayatına atıldı. Burada siyasetle de 

ilgilendi. Rus uyruğuna geçip uzun sure Yalta’da yaşadıktan sonra ticaretten 

vaz geçip dükkânını satarak İstanbul’a geldi. Rus uyruğundan çıkarak 

ömrünün sonuna dek burada kalemiyle hayatını sürdürdü. Şems ve Ahter 

gazetelerinde çalıştı, 1910’da burada öldü.6 

Mîrzâ Melkom Hân: 1833’de Isfahan’da doğdu. Küçük yaşta Fransa’ya 

gidip hukuk okudu. İran’a döndüğünde Farmason (Fry mason) Teşkilatının 

İran şubesi olan Feramuş-hâne’yi kurdu. Fikirleri yüzünden teşkilat 

kapatılınca 1861’de İstanbul’a sürüldü. Burada İran elçisi Hüseyin Hân ile 

arkadaşlık kurarak onun yanında çalışmaya başladı. Osmanlı vatandaşlığına 

kabul edildi ve Hariciye Vekâleti’nde görevlendirildi. Buradaki edebi 

meclislere katıldı. Batılı devletlere karşı Osmanlı sultanının liderliğinde pan-

İslâmist cephenin kurulmasını savundu. Risalelerinin çoğunu burada yazdı. 

Yönetimle arası düzelince İran’a dönerek sarayda görevler aldı. Avrupa’da 

çeşitli ülkelerde ülkesi adına elçiliklerden sonra Londra’ya giderek Kanun 

Gazetesi’ni çıkardı. Roma’daki görevinden sonra 1908’de Lozan’da öldü. 

Babası Yakup Hân da Farmason teşkilatı kurulmadan önce bu tür faaliyetlerde 

bulunan ilk kişi olup bu sebepten İstanbul’a sürülmüş, bir müddet ikametten 

sonra burada ölmüştü.7 

                                                 
5 Kaan Dilek, “İran’da Meşrutiyet Hareketi ve Dönemin Siyasi Gelişmeleri”, Akademik Orta 

Doğu, C. II, Sa. 1, 2007, s. 55. 
6 Yahyâ Ariyenpûr, Ez Sabâ ta Nîmâ, Tahran, 1350, I/304-14. 

7 Ez Sabâ ta Nîmâ, I/ 314v.d.; Hamid Algar, “Mîrzâ Melkum Hân”, DİA, XXX, 165; Hatice 

Kılıç, a.g.e., s. 64 v.d.; Rıza Kurtuluş, Rıza Kurtuluş, “1906-1911 İran Meşrutiyet Hareketinde 

Osmanlı Etkisi, İstanbul 2010, s. 143; Fatemeh Dehghan Khangahi, İran’da Meşrutiyet 

Öncesi Aydınlar ve Düşünce Akımlar, İstanbul 2011, s. 118-134. 
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Seyyîd Cemaleddîn–i Afganî: 1838’de Isfahan’da dünyaya geldi. 

Doğum yerinin Afganistan veya İran olduğu hususunda ihtilaflar vardır. İran 

ve Hindistan’da iyi bir eğitim aldıktan sonra 1869’da İstanbul’a geldi, devlet 

ricali tarafından saygı gördü, Meclis-i Maarif-i Umumi üyeliğine seçildi. 

Darü’l-fünun’da konferanslar verdi. Bir konferansındaki ifadeleri sebebiyle 

şeyhül-İslâm’la arası açılınca Mısır’a giderek faaliyetlerine orada devam etti. 

Hindistan ve Paris’e gitti. Paris’te Muhammed Abduh ile Urvetü’l –vuska 

gazetesini çıkardı. Şah’ın davetlisi olarak İran’a döndü. Ancak Islahat ve 

tanzimat taraftarlığı sebebiyle İran’dan ayrılmak zorunda kaldı. Rusya ve 

İngiltere’ye gitti. 1892’de II. Abdülhamid’in daveti üzerine tekrar İstanbul’a 

geldi. Kendisine verilen makamları kabul etmeyerek Sultan’ın emriyle burada 

Encümen-i İttihad-ı İslâmi’yi kurdu ve Şii dünyasının da Halife olan Osmanlı 

sultanı liderliğinde İslâm birliğine girmesi için Şii ûlemâ ile yazışmalar yaptı 

ve bu yolda ciddi mesai harcadı. Mîrzâ Aka Hân-ı Kirmânî, Şeyh Ahmed-i 

Ruhi ve Habirü’l-mülk-i Kirmânî gibi kimseleri etrafına toplayarak toplantı 

ve yazılarıyla Nasırüddin Şah’ı tenkit etti, hatta Şah’a suikast düzenleyen 

kişiyle irtibatı iddiasıyla İran’a iadesi istendi. Arkadaşları İran’a teslim 

edilirken O, ölene kadar burada alı konarak düşünceleri ve buradaki 

faaliyetleriyle İran meşrutiyetine destek verdi.8 

Abdurrahim Talibof: 1834’de Tebriz’de doğdu. Gençliğinde Tiflis’e 

gitti. Burada Rus Dili ve Edebiyatı tahsil etti. Dağıstan’a giderek uzun yıllar 

kaldı. Sade nesrin en yetkin taraftarlarından olan yazar, koyu bir meşrutiyet 

taraftarı olarak bu rejimin İran için gerekli olduğunu savundu. 1889’da 

İstanbul’a geldi. Bazı eserlerini burada kaleme alıp bastırdı. 1899’da Tahran’a 

döndü. Azerbeycan halkı tarafından milletvekili seçildiyse de kabul etmedi. 

1803’de hastalanarak Berlin’e gitti. 1911’de Tahran’da vefat etti.9   

Mîrzâ Aka Hân-ı Kirmânî: 1854’de Kirman’da doğdu. Tahsilini aynı 

şehirde yaptı. İngilizce ve Fransızca öğrendi. 1887’de Şeyh Ahmed-i Ruhi ile 

İstanbul’a geldi. Hacı Mîrzâ Hasan Hân Habirü’l- mülk’ü da aralarına alarak 

Cemaleddîn Afganî’ye bağlandılar. İttihad-ı İslâm için çalıştılar. Kirmânî 

İstanbul’da Mîrzâ Mehdi Hân-ı Ahter ve Muhammed Mîrzâ ile tanıştı. Ahter 

gazetesinde Şah ve sadrazamını eleştiren yazılar yazdı. Maddi sıkıntılar 

                                                 
8 Ez Sabâ ta Nîmâ, I/366v.d; Devletâbâdî, I/91-100, 123-30,163; Hayrettin Karaman, “Efgani 

Cemâleddin”, DİA, X, 456-466. 
9 Ez Sabâ ta Nîmâ, I/287 vd; Rıza Kurtuluş, “Talibof”, DİA, XXXIX, 506-507; Fatemeh 

Dehghan, a.g.e., s. 84-85. 
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sebebiyle Ahter’den ayrılıp bir müddet İran Okulu’nda öğretmenlik yaptı. 

Melkom Han’ın Kanun’unda makaleler yazdı. Bu makaleler sebebiyle İran’a 

iadesi istendiyse de Osmanlı bu isteği kabul etmedi. Kirmânî adı geçen 

arkadaşlarıyla Trabzon’a sürülerek hapsedildi. Nasırüddin Şâh’ın öldürülmesi 

üzerine İran iade talebini yenileyince İran’a verildiler ve Tebriz’de başları 

vuruldu.10 

Şeyh Ahmed-i Rûhî: 1855’de Kirmân’da doğdu. Tahsilini 

tamamladıktan sonra bir müddet imamlık ve vaizlik yaptı. İran Meşrutiyetinin 

önderlerindendir. 1887’de Kirmânî’yle İstanbul’a geldi. Ahter’de makaleler 

yazdı. Afganî’ye bağlanarak İttihad-ı İslâm yolunda çalışmalarda bulundu. 

Zikredildiği gibi Tebriz’de öldürüldü.11 

Mîrzâ Habîb-i Isfahânî: 1833’de Isfahan’da doğdu. Isfahan ve 

Tahran’daki tahsilinden sonra Şâh’ı eleştiren hicviyesinden dolayı hapsedildi. 

1866’da İstanbul’a geldi. Osmanlı şehzadelerine ve Bâb-ı Âli’nin üst düzey 

mensuplarına Farsça dersi verdi. Mekteb-i Sultani hocalığı ve Encümen-i 

Maarif üyeliği yaptı. Destân mahlasıyla şiirler yazdı. Şeyh Ahmed-i Rûhî ve 

arkadaşlarının toplantılarına katıldı. Ahter’de makaleler yazdı. 1893’da tedavi 

için gittiği Bursa’da öldü.12  

Mîrzâ Necefâli Hân-ı Tebrizî (Dâniş): 1856’da İstanbul’a geldi. İran 

elçiliğinde Türkçe mütercimi olarak çalıştı. 1882-86 arası konsolosluk, elçi 

yardımcılığı ve I. tercümanlık görevlerini üslendi. İstanbul’da bulunduğu 

yıllarda yazdığı kitaplarla buradaki İranlılar arasında büyük bir ün kazandı. 

Ahter’de baş muharrirlik yaptı. Gazete yönetimi işine son verince 1891’de 

Tahran’a döndü ve aynı yıl vefat etti.13 

Mîrzâ Yahyâ Devletâbâdî: 1862’de Isfahan’da dünyaya geldi. İyi bir 

eğitim aldı. Mîrzâ Aka Hân Kirmânî ve Şeyh Ahmed-i Rûhî ile görüştü ve 

meşrutiyetciler safına katıldı. Meşrutiyetin ilanından sonra batı tarzı okulların 

ve encümenlerin tesisi ile meşgul oldu. 1908’de İstanbul’a geldi. Burada 

Zeynulabidin-i Merağaî ile tanıştı. İranlıların kurduğu Encümen-i Sa’âdet’in 

yeniden düzenlenmesi hususunda mesai harcadı. İstanbul’a gelmiş olan 

                                                 
10 Ez Sabâ ta Nîmâ, I/390-94; Devletâbâdî, I/159-71; Fatemeh Dehghan, a.g.e., s. 85-87. 

11 Ez Sabâ ta Nîmâ, I/394-95. 

12 Ez Sabâ ta Nîmâ, I/395-96; Ali Alparslan, “Habîb Efendi”, DİA, XIV, 370-71.  

13 Rıza Kurtuluş, a.g.e., s. 182-83; Fatemeh Dehghan, a.g.e., s. 156; Hatice Kılıç, a.g.e., s. 106. 
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Dehhoda ile Surûş Gazetesi’ni çıkardı. 1909’da Tahran’a döndü. Kirmân 

milletvekili seçildi ancak meclise girmeden istifa etti. 1911’de Avrupa’ya 

giderek ülkesi adına çeşitli toplantılara katıldı. I. Cihan Savaşı başlayıca İran’a 

döndü. 1916’da bir grup hürriyet taraftarıyla önce Kum’a, oradan da 

İstanbul’a geldi. Dastân-ı Aşk-ı Şehnâz’ı burada kaleme aldı. 1919’da İran’a 

döndü ve Isfahan milletvekili olarak V. meclise girdi. 1939’da Tahran’da vefat 

etti.14  

Ârif- i Kazvînî: 1882’de Kazvîn’de doğdu. 1915’de İngiliz ve Ruslara 

muhalif mücahitlerle İstanbul’a göçtü. İranlıları ittihad- ı İslâm’a davet eden 

ve tasnif diye adlandırılan şiirleriyle ün kazandı. Osmanlı’nın Azerbeycan 

siyaseti sebebiyle bu görüşünü terkederek 1919’da İran’a döndü. 1933’de 

Hemedan’da vefat etti.15 

Lâhûtî- yi Kirmânşâhî: 1887’de Kirmânşâh’da dünyaya geldi. İlk 

gençlik çağlarında yazdığı özgürlük ve demokrasi içerikli şiirleriyle şöhret 

kazanması sebebiyle idama mahküm edildi. İstanbul’a kaçtı. İran Okulunda 

Farsça hocalığı yaptı. Geçim darlığı sebebiyle İran’a döndü. I. Cihan 

Harbi’nden sonra tekrar İstanbul’a geldi. Hasan-ı Mukaddem (Ali Nevrûz) ile 

Pars dergisini çıkardı. Yeniden İran’a dönerek 1922’de Tebriz ayaklanmasına 

katıldı. Ayaklanmanın bastırılmasından sonra Rusya’ya kaçtı. 1957’de vefat 

etti. 16   

Mîrzâde-i Işkî: 1894’de Hemedan’da doğdu. Tahran’da Alliance ve 

Ulfet okullarında Farsça ve Fransızca’yı öğrendi. I. Cihan Harbi başlarında 

bazı siyasilerle İstanbul’a geldi. Darülfünün ve Galatasaray Sultanisi’nde 

dinleyici olarak derslere girdi. Tevfik Fikret ve diğer Türk şairlerinden 

etkilendi. Bu dönemde ittihad-ı İslâm fikrini öne çıkardığı Nevrûzî-nâme ve 

başka eserlerini kaleme aldı. 1918’de İran’a döndü. Siyasi yazıları sebebiyle 

genç yaşta öldürüldü.17 

Hasan-ı Mukaddem (Ali Nevrûz): 1898’de Tahran’da doğdu. İran ve 

İsviçre’de tahsilini tamamladı. İstanbul’a gelerek İran Okulu’nda ders verdi. 

                                                 
14 Ez Sabâ ta Nîmâ, II/271-74. 

15 Ez Sabâ ta Nîmâ, II/146-68, 349-60; Adnan  Karaismailoğlu, “Ârif-i Kazvini”, 3/ 368. 

16 Ez Sabâ ta Nîmâ, II/168-72, 381-83. 

17 Ez Sabâ ta Nîmâ,II/361-80. 
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1920’de burada Lâhûtî-yi Kirmânşâhi ile Pars dergisini çıkardılar. Avrupa’ya 

giderek ünlü edebiyatçılarla tanıştı ve edebi toplantılara katıldı. İran’a 

döndüğünde Türk tiyatro eserlerinden etkilenerek tiyatro eserleri yazdı. 

1925’de vefat etti.18 

Mîrzâ Mahmud-i Ganîzâde: Şair Ganîzâde 1878’de Azerbeycan’da 

doğdu. Tebriz’in Ruslarca işgali üzerine İstanbul’geldi. Ahter gazetesinde 

İngiltere ve Ruslar aleyhine yazılar yazdı. I. Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında 

Berlin’e giderek Kave dergisinde çalıştı.1926’da İran’a döndü 1934’de burada 

vefat etti.19 

Seyyîd Hasen-ı Takîzâde: 1878’de Tebriz’de doğdu. Öğrenimini aynı 

şehirde tamamladı. 1904-1912 yılları arasında muhtelif zamanlar İstanbul’da 

bulundu.  Burada Namık Kemal gibi yazarların yasaklanmış eserleriyle tanıştı. 

1917-1922 arası Berlin’de ünlü Kâve dergisini çıkardı. Araştırmacı, 

edebiyatçı, gazeteci, politikacı ve diplomat olarak ün kazanan Takîzâde 

1969’da vefat etti.20 

Meşrutiyet sürecinde İranlıların İstanbul’daki faaliyetleri 

 Toplum halinde yaşayan İnsanların hayatlarını kolaylaştırmak ve 

düzene sokmak adına organize olmaları kaçınılmazdır. Bu sebeple yukarıda 

söylendiği gibi sayıları 16000’i aşan İstanbul’daki mukim İranlılar da bu 

şehirde okul, hastahane21, cami22 tesis ettiler, müstakil bir mezarlık23 bile 

edindiler.  Ayrıca ülkelerinin meşrutî idareye geçme döneminde kurdukları 

encümenler, yazdıkları kitaplar, neşrettikleri gazetelerle de ortak düşünce ve 

fikirlerini yaymak için çaba sarfettiler 

Encümenler: Bir tür sivil toplum örgütü olan encümenler İran 

meşrutiyet faaliyetlerinin fikir merkezleri durumundaydı. İstanbul’da ikamet 

eden İranlılar da faaliyetlerini daha düzenli hale sokmak için sivil 

örgütlenmeye gittiler ve bu amaçla bazı encümenler kurdular. Bu encümenler 

                                                 
18 Ez Sabâ ta Nîmâ,II/302-15. 

19 Ez Sabâ ta Nîmâ, II/325-32. 

20 Rıza Kurtuluş, “Takîzâde, Seyyîd Hasan”, DİA, XXIX, 59; Ez Sabâ ta Nîmâ, II/234. 

21 İranlıların İstanbul’da kurdukları hastahane için bkz: Sâsânî, s. 103-05. 

22 Semavi Eyice, “Büyük Valide Han”, DİA, VI, 506. 

23 Hân Melik-i Sâsânî, Yâdbûdhâ-yi Sefaret-i İstanbul, Tahran, 1345hş, s. 106-07. 
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genel özellikleri itibariyle Osmanlı meşrutiyetçilerinin kurdukları İttihat ve 

Terakki gibi cemiyetlerden esinlenmişlerdi. Hatta 1908’de aynı adla( Hizb-i 

İttihad ve Terakki)İran’da kurulan siyasi parti varlığını 1912’ye kadar 

sürdürmesine rağmen ülkenin siyasi hayatında Osmanlı İttihat ve Terakki’si 

kadar etkili olamamıştı.24 Browne, İstanbul’da da İranlıların bu isimle bir parti 

kurduklarına işaret eder.25 İranlılarca İstanbul’da kurulan encümenlerin en 

önemlisi Encümen-i Sa’âdet’tir.                                                                                                                           

Encümen-i Sa’âdet: Tam adı Encümen-i Sa’âdet-i İrânîyân-ı Mukîm-i 

İstanbul’dur. Faaliyete başlama tarihi kesin olmamakla birlikte 1906’da 

meşrutiyetin ilanının ya da meclisin bombalanmasının akabinde kurulmuş 

olduğu söylenebilir. İlk kurucularının İstanbul’daki Azerbeycanlı meşrutiyet 

yanlısı tüccarlar,26 ilk kuruluş amacının da Tebriz’in işgalden kurtarılması için 

mücadele veren mücahidlere parasal yardım olduğu anlaşılıyor.27 

Kuruluşunda gizli faaliyet gösteren Encümen’in faaliyet yeri Kösem Sultan 

tarafından yaptırılan ve İranlıların merkez olarak kullandıkları Büyük Valide 

Han idi.28 Başlangıçta sadece mücahitlere yardım amacı güden encümene 

Zeynulabidin-i Merağaî gibi bazı İranlılar sıcak bakmıyordu. Yahyâ 

Devletâbâdî’nin İstanbul’a gelmesi ve onun İranlı meşrutiyet yanlılarını bir 

çatı altında toplama isteği ve gayretleriyle29 encümen hem üye sayısını hem 

de faaliyet alanını genişleterek meşrutiyet yolunda İran ve İran dışındaki 

meşrutiyet yanlılarının irtibatını sağlayan ve onlara yardım eden bir merkez 

konumuna geldi. Ali Ekber Dehhoda, Muazzedü’s-Saltana, Zeynulabidin-i 

Merağaî, Ahmet Agaev(Ağa oğlu)gibi kişiler encümene katıldı.                                                                                                                              

Encümen-i Sa’âdet yeniden teşkilandırıldıktan sonra İstanbulda’ki milli 

merkezlerle özellikle İttihat ve Terakki Fırkası’yla yakın ilişkiler içine girdiği 
30 gibi İran’ın çeşitli yerlerinde de şubeler açtı. İranlı tüccarlardan bazısının 

                                                 
24 Rıza Kurtuluş, a.g.e., s. 90-1. 

25 Browne, The Persian Revolution of 1905-1909, Cambridge, 1910, s. 423. 

26 http://www.setl.blogfa.com/post-52.aspx, 10.12.2017. 

27 Devletâbâdî, III/27; http://www.setl.blogfa.com/post-52.aspx 10.12.2017. 

28 Devletâbâdî, III/36; Rıza Kurtuluş, a.g.e., s. 202. 

29 Devletâbâdî, III/33-4. 

30 Devletâbâdî, III/101. 
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yardımıyla Dehhoda’nın müdürlüğünde Surûş Gazetesini çıkardı. Baş 

muharrirliğini de Dehhoda’nın yaptığı gazete31 İran halkından yoğun ilgi 

gördü. 

Encümen’in temel amacı İran’ın toprak bütünlüğünü korumak, istikrar 

ve düzenini sağlamaktı. Bu maksatla mitingler düzenlemek ve protesto 

mektupları yazmak önemli faaliyetlerindendi. Nitekim ilk mitingini Ekim 

1908’de Valide Han’da yapan Encümen, Rus ordularının Azerbeycan’ı işgal 

şayiası ve Kasım 1908’de Tebriz’in kuşatılması üzerine düzenlediği 

toplantılarla kamuoyu oluşturmağa çalıştı. Azınlıkların da katıldığı son 

toplantıya Prens Sabahaddin başkanlık etti.32  

İstanbul’da İran meşrutiyetçilerinin temsilcisi ve koordinatörü gibi 

çalışan Encümen-i Sa’âdet Necef, Tebriz ve Avrupa ülkelerindeki meşrutiyet 

yanlılarının telgraflarını birbirlerine ileterek onların irtibatını sağlıyor ve 

onlara destek oluyordu.33 İran’ın İstanbul elçisi olan Hân Melik Sâsânî 

encümenin Necef ûlemâsı tarafından yönlendirdiğini söyler. Encümen giderek 

İran’ın siyasi hayatında etkisini artırdı. Alman imparatoru II. Wilhem’e 

telgraflar çekecek, Valide Han’daki İranlılara ünvanlar verecek, Şah’ın atadığı 

memurları kabul etmeyerek kendi istediği kişileri atayabilecek duruma geldi.34 

Kısacası Encümen bu siyasi gücüyle meclisin ikinci kez açılışında motor güç 

oldu.   

Encümen-i Nisvân-ı İrânî-yi Mukimîn-i İstanbul: Adından da 

anlaşılacağı üzere İstanbul’da yaşayan İranlı kadınlar tarafından Tebriz’deki 

kadın komitesinin şubesi olarak kuruldu. Komitenin maksadı İran’ın kötü 

gidişatına özellikle de İranlı kadınların durumuna dikkat çekmekti. En önemli 

faaliyeti, başkan Aliye Hanım’ın Avrupalı kraçilere mektuplar yazarak İran’ın 

bağımsızlığı için destek istemesi olmuştur. Talep İngiltere ve Prusya 

kraçilelerince kabul görmüştü.35   

                                                 
31 Devletâbâdî, III/101. 

32 Devletâbâdî, III/38 v.d. 

33 http://www.setl.blogfa.com/post-52.aspx, 10.12.2017. 

34 Sâsânî, 22-6; Hamid Algar, “Anjomen-e Sa’âdat” EIr, II/89. 

35 Rıza Kurtuluş, a.g.e., s. 201. 
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Encümen-i Berâderân-ı İrânî: İran’ın bağımsızlığı için faaliyet 

gösteriyordu. Bunun için konferanslar düzenliyor, broşür ve bildiriler 

yayınlıyor, tiyatro eserleri sahneye koyuyordu,36 

Encümen-i İttihâd-ı İslâm: Seyyîd Cemaleddîn-i Afganî, Sultan II. 

Abdülhamid’in emriyle kurdu. Mîrzâ Aka Hân-ı Kirmânî ve Şeyh Ahmed-i 

Rûhî gibi Şii aydınlar encümene katıldı. İsminden de anlaşıldığı gibi maksadı 

İslâm birliğini tesis etmek ve Kaçar istibdatına muhalefet için Irak 

bölgesindeki Şii ûlemânın desteğini sağlamaktı. Encümen fikir ve 

çalışmalarını Farsça gazetelerle İran toplumuna ulaştırılıyor ve meşrutiyet 

yanlılarını yüreklendiriyordu.37 

Neşriyat ve telifat: İstanbul’da mukim İranlılar’ın dikkate değer bir 

diğer faaliyeti gazete ve kitap neşriyatıydı. Burada yerleşik bazı İranlı 

tüccarların kâğıt ticareti ve matbaacılıkla meşgul olması hiç şüphe yok ki 

Osmanlı topraklarında 19.yy’ın ilk yarısından itibaren hem matbaa hem de 

neşriyat açısından olan canlanmaya katkı sağlamıştır. Mesela Ahter Gazetesi 

müdürü Muhammed Tahir-i Tebrizî (Karacadağî) Valide Han’da işlettiği 

matbaa ile yayın dünyası içinde idi. Bastığı Farsça kitaplarla yabancıların 

Farsça öğrenmelerine yardımcı oluyordu. Yine aynı gazetenin baş yazarı 

Mîrzâ Mehdî Hân kâğıt ticareti yapıyor ve Hurşîd adlı matbaayı işletiyordu. 

Ölümünden (1900) sonra eserleri ve matbaası Osmanlı Devleti’ne geçmişti.  

Mîrzâ Rızâ-yı Kirmânî İstanbul’da ikameti süresince seyyar kitap satışıyla 

uğraşmış, İttihad ve Terakki Partisi’nin merkez kadrosundan tıbbiye kökenli 

Jön Türklerle temasa geçerek yurt dışında yayınlanan İranlı aydınların 

kitaplarını ve ülkeye girişi yasaklanmış diğer kitap ve dergileri onlara temin 

etmeye çalışmıştı. Hatta İranlılar Kur’an-ı Kerim’in ilk baskısını kaçak olarak 

Valide Han’daki bir matbaada yapmış, çok tutulan kitapların korsan baskıları 

da bu matbaalarda gerçekleştirilmişti.38            

Çoğunlukla yayın hayatı içinde bulunan ve matbaa işleten bu gibi 

kişiler bir taraftan Jön Türkler’in kitaplarını matbaalarında basacak ve 

dağıtımını yapacak kadar onlarla ilişkilerini geliştirirken diğer taraftan da 

özellikle İran’daki Küçük İstibdattan sonra Avrupa’nın çeşitli ülkelerine, 

özellikle de Osmanlı’ya göç eden hürriyet yanlısı İranlı aydınların Jön 

                                                 
36 Rıza Kurtuluş, a.g.e., s. 202. 

37 Devletâbâdî, I/123-24, 162-63; Ez Sabâ ta Nîmâ, I/378. 

38 Semavi Eyice, a.g.m., s. 506. 
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Türklerle irtibatını sağlıyarak Osmanlıdaki meşrutiyet fikrini daha yakından 

tanımalarına vesile olmuş, onlar da ortak düşünce ve fikirlerini neşrettikleri 

gazete ve kitaplar sayesinde yayma imkânını bulmuş ve böylece meşrutiyetin 

ilanında motor güç olmuşlardı. 

Gazete ve dergiler: 

Ahter: Ocak 1876’da Muhammed Tahîr-i Tebrizî’nin müdürlüğü ve 

Mîrzâ Mehdî-yi Ahter’in baş yazarlığında Farsça olarak İstanbul’da Valide 

Han’da yayımlanmaya başladı. Pazar ve cuma hariç 4 sayfa halinde günlük 

olarak çıkan gazete 61. sayısından sonra mali sıkıntı sebebiyle yayınına ara 

verdi. II. Abdülhamid’in teşvikiyle Şubat 1877’de yeniden haftalık 8 sayfa 

olarak, son zamanlarında da 15 günde bir olmak üzere 1896’ya kadar 

yayınlandı. Muhammed Tahîr-i Tebrizî (Karadağî), Mîrzâ Necefâli Hân-ı 

Tebrizî, Mîrzâ Aka Hân-ı Kirmânî, Şeyh Ahmed-i Rûhî, Mîrzâ Yusuf Hân 

Müsteşarüddevle de gazetenin yazar kadrosunda idi. 

Osmanlı Devleti’ndeki gelişmeleri yakından takip ederek ıslahat ve 

yeniliklerden İran toplumunu haberdar eden gazete 7 Şubat 1877 tarihli 

sayısında Mithat Paşa’nın Kanun-i Esasi’sinin 119 maddesini yayınlamıştı. 

Osmanlı ülkesi yanında İran, Kafkasya, Irak ve Hindistan topraklarında da 

büyük bir ün kazanmıştı. 

Ahterin yayınlanması İran’ın sonraki basın faaliyetleri için önemli bir 

birikim oluşturdu, bağımsız İran gazeteciliği ondan sonra onun kadar uzun 

soluklu olmasa da farklı isimlerle İstanbul’daki gelişimini sürdürdü. 39  

Şems: 5 Eylül 1908’de Seyyîd Hasan-i Tebrizî’nin müdürlüğünde 

haftalık olarak yayıma başladı. Temmuz 1909’a kadar 48 sayı olarak çıktı. 

İran asıllı Osmanlı vatandaşı Mehmet Tevfik Bey (Basravî) muharrirliğini 

yapmaktaydı. Osmanlı-İran ilşkileri, İran inkılabı, meşrutiyetle ilgili ideolojik 

ve felsefi konular, Encümen-i Sa’âdet’in faaliyetleri, makalelerinin konularını 

oluşturuyordu.40Başlangıçta Encümen-i Sa’âdet’in yayın organı özelliğini 

taşıyan gazete bir süre sonra encümenle ters düşünce ona cephe aldı. 

                                                 
39 Devletâbâdî, I/104; Sâsânî, s. 205-06; Ez Sabâ ta Nîmâ, I/250-51; Murtazâ Sultânî, Fihrist-i 

Rûznâmehâ-yi Fârsî der Mecmûa-yi Kitabhâne-i Merkezî ve Merkez-i Esnâd-i Dânişgâh-i 

Tehran Merbût be Salhâ-yi 1267 Kameri tâ 1320 Şemsî, Tahran, 1354, s. 7-8; Rıza Kurtuluş, 

a.g.e., s. 180; Hatice Kılıç, a.g.e., s. 90 v.d.; Fatemeh Dehghan, a.g.e., s. 154-57. 
40 Fihrist-i Rûznâmehâ-yi Fârsî, s. 99; Sâsânî, s. 207-08; Rıza Kurtuluş, a.g.e., s. 185-86;  
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Surûş: 1909’da Mehmet Tevfik Bey’in müdürlüğü ve Ali Ekber 

Dehhoda’nın baş muharrirliğinde haftalık olarak yayım hayatına başladı. 

Yahyâ Devletâbâdî ve Ahmet Akayef (Ağaoğlu) de gazetede muharrirlik 

yapıyordu. Ancak 15 sayı yayımlandı. Özellikle İngiltere’deki hürriyet 

yanlılarıyla irtibatı vardı. İngiliz gazetelerindeki İran’la ilgili haberlerin 

tercümeleri ve Tebriz’in Şâh tarafından kuşatıldığı günlerde de Encümen’e 

gönderilen telgraf metinleri gazeteye dercedilmişti.41 

Pars: 1921 yılında İran’ın Osmanlı büyükelçisi Hân Melik-i Sâsânî’nin 

teşvik ve yardımlarıyla yayın hayatına başladı. Farsça-Fransızca olarak 15 

günde bir 32 sayfa olarak yayınlandı. İmtiyaz sahibi ve Farsça bölümü baş 

yazarı Ebu’l- Kasım-ı Lâhûtî idi. Edibü’l- Memâlik, Şuride-i Şirazî, Visâl-i 

Şirazî ve Rıza Tevfik‘in şiir ve makaleleri de bu bölümde yer alıyordu. 

Fransızca kısmında ise bu bölümün müdürlüğünü yapan ve Ali Nevrûz 

müstearını kullanan Hasan-ı Mukaddem’in Fransızcadan tercüme ettiği şiir ve 

makaleler yer almaktaydı. III. sayısından itibaren André Gide, Lucianne 

Bouvard gibi Fransız yazarların katkıda bulunduğu dergide Hân Melik-i 

Sâsânî de müstear isimle makaleler yazıyordu. Sâsânî’nin görevinin son 

bulmasıyla derginin yayını da sona erdi.42  

Azâdî: Hasan Naci-yi Kasımzâde tarafından 30 Ocak 1909’da yayına 

başladı. Sadece tek sayı olarak çıkarılabildi.43 

Fikr-i İstikbâl: 1910’da Şerîfzâde-i Tebrizî tarafından tek sayı olarak 

yayınlandı.44  

Şâhseven: Abdürrahim Talibof ve Seyyîd Muhammed-i Şebisterî 

tarafından 1888-89’lu yıllarda yayınlandı. Mizahi içerikli gazete tek sayı 

çıkarıldı.45 

                                                 
41 Devletâbâdî, III/101; Fihrist-i Rûznâmehâ-yi Fârsî, s. 93; Muhammed Sadr-ı Haşimî, Târîh-

i Cerâyîd ve Mecellât-ı İrân, Isfahan, III/34; Rıza kurtuluş, a.g.e., s. 186. 
42 Sâsânî, 209-11; Ez Sabâ ta Nîmâ, II/234; Fihrist-i Mecellehâ-yi Fârsî, s. 26-27. 

43 Târîh-i Cerâyîd, I/145-46; Hatice Kılıç, a.g.e., s. 111. 

44 Hatice Kılıç, a.g.e., s. 111; İlhame–yi Miftah, Vehhabi “Türkiye’de Farsça Süreli Yayınlar” 

çev. Hicabi Kırlangıç, Name-yi Aşina, IV/3, İstanbul 2002, s. 71. 
45 Hatice Kılıç, a.g.e.,s. 112. 
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Şeydâ: 22 Ekim 1911’de Muhammed Ziyaüddin yönetiminde 

İstanbul’da mukim bir kaç İranlı öğrenci tarafından Farsça-Türkçe dillerde tek 

sayı olarak yayınlandı.46 

Hâver: 1914’te Şems’in yayıncısı Seyyîd Hasan-i Şems tarafından 

gazete formatında Şems Matbaasında basıldı. Yayınına ara verip 1927’de 

Hüseyin Dâniş’in sorumluluğunda dergi olarak yeniden çıkarıldı. Milliyetçi 

içerikli makaleler yanısıra toplumsal alanda batılı yaşam tarzını telkin eden 

yazılar da yayınlıyordu.47  

Kitap ve risaleler: İran meşrutiyeti sürecinde İstanbul’a göçen veya 

burada yaşayan şair ve edipler gazetelerdeki yazıları yanında gerek edebi ve 

siyasi anlamda gerekse ders kitabı olarak bazı kitaplar kaleme alıp 

yayınladılar. Bunların hepsini burada zikretmek bu makalenin sınırlarını 

aşacağından bazılarının liste halınde verilmesi uygun görüldü.  

Seyâhat-nâme-i İbrahim Beg ya Belâ-yi Ta’assûb-i U: Zeynulabidin-i 

Merağaî’nin 3 cilt halinde İstanbul’da kaleme alıp Hurşîd Matbaası’nda 

bastırdığı eser yeni bir bakış açısı ve sade bir nesirle yazılmış bir 

seyahatnamedir.48  

Pend-nâme-i Markus Kayser-i Rûm: Aslı Yunanca olan eser Prens 

Eruzof adlı Rusca tercümesinden Talibof tarafından İstanbul’da Farsçaya 

çevrilmiş ve 1312’de burada basılmıştır. 

Kitab-ı Ahmed (Sefine-i Talibî): Talibof’un en tanınmış eseridir. 2 cilt 

olan eserin sohbet adı verilen her bölümde bir bilimsel ve sosyal konu 

işlenmiş, II. ciltte vatanseverlik ve İran’ın kalkınması gibi konular işlenmiştir. 

I. cilt 1311/1893 ve II. Cilt 1312/1894’de İstanbul’da basılmıştır.  

Nuhbe-i Sipihrî: Talibof, İstanbul-1310/1892. 

Risâle-i Fizik: Talibof, İstanbul-1311/1893. 

                                                 
46 Târîh-i Cerâyîd, III/93; Hatice Kılıç, a.g.e., s. 112. 

47 Hatice Kılıç, a.g.e., s. 110. 

48 Ez Sabâ ta Nîmâ, I/306-13; Hasan-i Mîr Âbidînî, İran Öykü ve Romanının Yüz Yılı I, çev. 

Derya Örs, Ankara 2002, s. 5-8. 
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Risâle-i Hey’et-i Cedîde: Talibof, İstanbul, 1312/1894.49 

Dastân-ı Aşk-ı Şehrnaz: Mîrzâ Yahyâ Devletâbâdî, bu toplumsal 

romanını 1334/1916’da İstanbul’da yazdı.50 

Mebde-i Terakki: Mîrzâ Melkom Hân’a ait bu risale sade uslubun en 

güzel örneklerinden sayılır. 

Şah u Vezir: Genç nesil arasında ilgiyle okunan risalenin aslı Türkçe 

olup Osmanlı sadrazamının isteğiyle yazarı Melkom Hân tarafından bir kez 

de Farsça olarak yazılmıştır. Melkom Hân her iki risalesini de İstanbul’da 

kaleme almıştır.51 

Merdumgurîz: Molière’nin Le Misanthrope adlı eserinin Mîrzâ Habîb-

i Isfahanî tarafından yapılmış Farsça tercümesidir. Avrupai bir piyesden 

Farsçaya yapılan ilk tercüme olması yönünden önemlidir. Önce Ahter’de 

tefrika edilen eser 1869’da Tasvir-i Efkâr matbaasında basılmıştır.52 

Garâib u Avâid-i Milel: Milletlerin gelenek ve görenekler hakkında 

Rifa’a Beg-i Mısrî’nin sosyolojik romanının Farsça tercümesidir. Mîrzâ 

Habîb-i Isfahanî tarafından yapılan bu tercüme 1886’da İstanbul’da 

basılmıştır. 

Hatt u Hattatîn: Mîrzâ Habîb, İstanbul, 1887 (Eser Türkçedir).  

Destûr-i Sohen: Mîrzâ Habîb, İstanbul, 1872 (Gramer). 

Debistân-ı Parsî: Mîrzâ Habîb, İstanbul, 1890 (Gramer). 

Berg-i Sebz: Mîrzâ Habîb, İstanbul, 1886 (Farsça öğretim metodu). 

Hulâsa-i Râhnemâ-yı Farsî: Mîrzâ Habîb, İstanbul, 1891(Gramer). 

Rehber-î Farsî: Mîrzâ Habîb, İstanbul, 1892(Gramer). 

Divân-ı Et’ame: Mîrzâ Habîb, Ebu İshak Hallâc-ı Şirazî’nin bu eserini 

lugat açıklamaları ile 1885’de İstanbul’da yayınladı. 

                                                 
49 Rıza Kurtuluş, a.g.m., 39/ 506-507; Ez Sabâ ta Nîmâ, I/292-99; Kanar, a.g.e., s. 87-92. 

50 Âbidînî, a.g.e., s.41,45; Ez Sabâ ta Nîmâ, II/272-74. 

51 Ez Sabâ ta Nîmâ, I/319; Kanar, a.g.e., s. 97; Fatımah, a.g.e., s. 121; Kılıç, a.g.e., s. 69.  

52 Ez Sabâ ta Nîmâ, I/402; Âbidînî, a.g.e., s. 57; Kanar, a.g.e., s. 50. 
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Muntehâb-ı Ubeyd-i Zâkânî: Mîrzâ Habîb, İstanbul, 1886 (Fransızca 

mukaddimesi ile birlikte).53 

Kitab-ı Heşt Behişt: Mîrzâ Aka Hân-i Kirmânî, (Bâbî, Ezelî ve Bahaî 

törenleri anlatılır). 

Ayine- yi İskenderî: Mîrzâ Aka Hân-i Kirmânî ( Antik İran tarihini konu 

edinir) . 

Tercüme-i Telemaque: Mîrzâ Aka Hân-i Kirmânî (Ünlü Telemaque 

romanının bazı bölümlerinin sade ve edibane bir nesirle tercümesi). 

Nâme-i Sohen: Mîrzâ Aka Hân (Şuara tezkiresi tarzında olan eser 

tamamlanmamış). 

Harîd-i Huzîstân: Mîrzâ Aka Hân 

Heftad u Du Millet (Kahve-hâne): Mîrzâ Aka Hân (Bernardin de Saint-

Pierre’nin Kahve-hâne-i Suret adlı eserinin İslâmiyete adaptesidir). 

İnşaallâh Maşaallâh: Mîrzâ Aka Hân (Kirmân Şeyhiye tarikati şeyhine 

tenkit ve reddiye). 

Kitâb-ı Rızvân: Mîrzâ Aka Hân (Telifine Kirmân’da başlayıp 

İstanbul’da bitirdiği Gülistân tarzındaki eserini II. Abdülhamit’e takdim 

etmiştir).54  

Mîr-zâde Işkî: Restâhîz-i Şehriyârân-ı İrân, (manzum piyes); Nevrûzî-

nâme  (Konusu; İstanbul’un baharı, Sultan Vahdeddin’in bayramını kutlama, 

İslâm birliğinin sağlanması ve İran-Osmanlı arasında dostluk arzusudur), 

Berg-i Bad Borde; Lâhûtî: Nevrûz-nâme; Ârif-i Kazvînî: Süleyman Nazif için 

kaside v.s şiirler kaleme aldılar.55 

Eğitim Faaliyetleri: İstanbul’daki İranlıların dikkate değer sayısı 

onların çocuklarının eğitimi,İran kültürünü tanımaları ve Farsçayı 

öğrenmelerini temin için bu şehirde bir okul açmalarını zorunlu kıldı. Bu 

sebeple 1884 yılında İran’ın Osmanlı elçisi Hâc Şeyh Muhsin Hân’ın 

                                                 
53 Devletâbâdî, I/181; Ez Sabâ ta Nîmâ, I/400-02; Kanar, a.g.e., s. 106-07. 

54 Devletâbâdî, I/159-60 (Devletâbâdî, Kirmânî’ye ait zikredilen eserlerin İstanbul’da kaleme 

alındığını kaydeder); Ez Sabâ ta Nîmâ, I/291-92; Kanar, a.g.e., s. 102-03. 
55 Sâsânî, s. 34,140-55; Turgut, Kadir, "Farsça Şiirlerde İstanbul ve Mirzâde-i Işkî'nin İstanbul'u 

Anlatan Şiirleri.", Şarkiyat Mecmuası, Sa. 19 (2011-2), s. 109-115. 
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girişimiyle Valide Han’ın iki odasında açılan Debistân-ı İrânîyân zaman 

içinde ihtiyaca göre farklı mekânlarda eğitim verdi. Mîrzâ Habîb-i Isfahanî, 

Mîrzâ Aka Hân-ı Kirmânî, Mîrzâ Mehdî-yi Ahter, Mîrzâ Kulî Hân-ı Horasanî, 

Muallim Feyzi Efendi, Hüseyin Dâniş, Mösyö Vizantal gibi İranlı ve Osmanlı 

hocalar ders vermekteydi. Arapça, Farsça, Fransızca, tarih, coğrafya, 

matematik, geometri, cebir, mukabele dersleri okutulan okul, orta dereceli 

okullar seviyesinde idi. Başlangıçta oldukça kaliteli eğitim veren okul 20. 

yy’ın ilk yıllarında, kuruluş yıllarındaki canlılığını kaybedince Osmanlı 

mekteplerinde eğitim görmüş ve görevi gereği Osmanlı maarifinden de haberli 

olan İran asıllı Mehmet Tevfik Bey yönetime getirilerek yeniden 

canlandırılmaya çalışıldı. Neticede bu okulda yetişenlerler İran’da 

gerçekleşecek toplumsal ve siyasi değişime destek verecek fikri seviyeye 

ulaştı.56  

Sonuç olarak İran meşrutiyeti sürecinde İstanbul’a sürülen veya göç 

eden İranlı aydınlar bu süreçte önemli roller oynamışlardır. Bu aydınlar bir 

taraftan kurdukları encümenler ve çıkardıkları gazetelerle meşrutiyet 

hareketini yönlendirip neticede ilanına katkı sağlarken diğer taraftan 

tanıştıkları Tevfik Fikret ve Namık Kemal gibi Türk şairleri ve Batı 

Edebiyatının etkisiyle kaleme aldıkları esrlerle gerek şiirde gerekse nesirde 

eski uslubu bir tarafa bırakarak Fars Edebiyatında yeni bir uslubun kurucusu 

olmuşlardır. 
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SÜRGÜN BİR HAYATTAN HAYFA’YA DÖNÜŞ 

Senem SOYER* 

Arap Edebiyatında Göç Olgusu 

Edebiyat, ait olduğu toprakların dilinden dökülen, o coğrafyaya ait 

kültürü, yaşam koşullarını, sevdiklerini, nefret ettiklerini, mutluluk ve 

üzüntülerini anlatan bir araçtır. Toplumları bütün yönleriyle anlatabilme 

özelliği bakımından edebiyat, bir kültürün aktarımı hususundaki en temel 

öğelerden biridir. 

Bir bilim ve sanat dalı olarak edebiyat, edebi eserler yoluyla var olduğu 

toplumu yansıtma işlevi görmektedir. Edebiyat ürünlerinde gerçeğin 

yansıtılması ve okur ile toplumlar üzerinde bıraktığı etkisi göz önüne 

alındığında kültürlerarası iletişimi sağlamaktaki rolü de yadsınamazdır. Bu 

sayede edebiyat farklı kültürlerin anlaşılmasına aracılık etmektedir. 

“Edebiyatın kendi başına var olmadığı, toplum içinde doğduğu ve toplumun 

bir ifadesi olduğu ilkesinden hareket eden sosyolojik eleştiri, yazarı, eseri ve 

okuru sosyal koşullar belirlediğine göre, yapılacak iş, bir bilim adamı gibi 

davranmak ve bu koşullar üzerine eğilerek sanatla ilgili sorunları 

açıklamaktır”1 der. Bu bağlamda bu çalışmanın odağını oluşturan edebiyatta 

göç kavramı “hem bireysel hem toplumsal bir olgu olarak çift yönlü doğasıyla; 

bireyden topluma ve toplumdan bireye uzanan bağları ile kültürel etkileşim ve 

iletişim çerçevesinde, kültür aktarımında ve edebiyattaki yeri bakımından 

önemli bir yere sahiptir”.2 

Bu çerçevede “edebiyata yönelik sosyolojik bir bakış açısı, edebiyatın 

toplum bütünlüğü içerisinde değerlendirilmesine olanak sağlar çünkü 

edebiyat, bir toplum içerisinde doğarak gelişir ve toplum tarafından dilin 

sayısız ifade kalıplarına dökülerek anlam kazanır”.3 Dilin toplumsal ve 

kültürel olarak etki ettiği bu geniş alanda yazar, kendini ve toplumu ifade aracı 

olarak dilini kullanır. 

                                                 
* Yard. Doç. Dr., Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mütercim-Tercümanlık 

(Arapça) Anabilim Dalı (senemsoyer@gmail.com). 
1 Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul, İletişim Yayınları, 2009, s. 83.  
2 Medine Sivri, Göç ve Sürgün Olgusunun Kültür Aktarımında ve 

Kültürlerarası/Karşılaştırmalı Edebiyatta Yeri ve Önemi, Göç Üzerine Yazın ve Kültür 

İncelemeleri, Yay. Haz.: Ali Tilbe, Sonel Bosnalı, London, Transnational Press, 2016, s. 102. 
3 Medine Sivri, a.e., s. 102. 
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Arap edebiyatının ilk örneklerini şiir alanında vermiş olması ve şiirin 

yazıdan daha eski olması kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması 

bakımından edebiyatın ne kadar büyük bir taşıyıcı ve iletişim aracı olduğunu 

kanıtlar niteliktedir. Bu çalışmada ele alınan göç kavramı açısından, 1860 

olaylarından sonra başta Lübnan ve Suriye olmak üzere Arap yarımadasından 

Amerika kıtasına yapılan göçler sonucu gelişen Arap Mehcer edebiyatı ile 

1948 olaylarından sonra Filistinlilerin zorla vatanlarından edilmeleri sonucu 

gelişen sürgün edebiyatı farklı özellikler arz etmektedir. Ancak ister Amerika 

kıtasında gelişen Mehcer edebiyatı olsun ister Filistinli edebiyatçıların sürgün 

edebiyatı olsun ortak tema, ana vatandan ayrılmak zorunda kalmış olmak ve 

vatana duyulan hasrettir. 

Bilindiği üzere Ortadoğu coğrafyası tarih boyunca çeşitli nedenlerden 

dolayı pek çok göçe sahne olmuştur. Bu göçler siyasi veya ekonomik 

nedenlerden kaynaklanmıştır. Bu çalışmanın konusunu oluşturan Gassân 

Kenefânî ve Hayfa’ya Dönüş romanı Filistinlilerin göçleri ve göçün etkileri 

noktasında incelenecektir. “Bazı edebiyat tarihçileri, Yahudilerin Filistin 

topraklarına yerleştirilmesinin göçmenler üzerinde önemli etkileri 

olduğundan bahsederler. Diğer taraftan Yahudilerin buralara yerleştirilme 

çabaları Filistin topraklarından bir milyona yakın insanın başka taraflara göç 

etmesine sebep olmuştur”.4 

Gassân Kenefânî ve Hayfa’ya Dönüş Romanı 

Gassân Muhammed Fâyiz Kenefânî 9 Nisan 1936 yılında Filistin’in 

Akka şehrinde dünyaya gelmiştir. “Gassân Kenefânî’nin babası, Muhammed 

Fâyiz Kenefânî, ‘Akkâlı bir aileye mensup olup, evin en büyüğüdür. Babası 

oğlunun üniversite okuma isteğine karşı çıkmıştır. Ancak Gassân Kenefânî, 

zor şartlar altında Kudüs’te Hukuk Fakültesi’ne devam etmiştir. Okul hayatını 

sürdürmek için kendi şahsî gayretlerini göstermiş, harçlığını çıkarmak için 

arkadaşlarına çalışma notlarını çıkarmıştır. Öğreniminden sonra, ‘Akkâ’da 

varlıklı bir ailenin kızıyla evlenmiş sonra da geçimini sağlamak adına Yafa 

şehrine yerleşmiştir. Birçok ulusal sorunla ilgilenmiş ve defalarca 

tutuklanmıştır. Babası, Gassân Kenefânî’nin hayatında önemli rol 

oynamıştır”5. Babası avukat olan Kenefânî’nin ailesi üst-orta sınıfa mensup 

                                                 
4 Hüseyin Yazıcı, Göç Edebiyatı Doğuyu Batıya Taşıyanlar, İstanbul, Kaknüs Yayınları, 

2002, s. 50. 
5 Murat Göçer, Ğassan Kenefani ve Öykücülüğü, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 2006, s. 47. 
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bir ailedir. O dönemde orta ve üst sınıfa mensup olan ailelerde adet olduğu 

üzere Gassân Kenefânî, Filistin’de Fransız misyonerlerinin idaresindeki bir 

okulda eğitim almıştır. Burada Arapçadan önce Fransızca öğrenmiş ve daha 

sonraki yıllarda Arapçasını iyileştirmek, zenginleştirmek ve yabancı 

deyimlerden kurtarmak için bilinçli ve ciddi bir çaba içine girmiştir6.   

1948 olaylarından sonra Kenefânî’nin ailesi Sayda kenti yakınlarında 

el-Ğâziye’de bir ev kiralayıp orada yaşamaya başlamışlardır. Ancak burada 

da sıkıntılar içinde ve zor şartlarda yaşamışlardır. Daha sonra El-Ğâziye’den 

de Şam’a geçmişlerdir. Kenefânî ailesi için zor bir dönem daha başlamıştır7.  

Gassân Kenefânî kardeşleri ve akranları arasında sakin tavırlı biri 

olarak dikkat çekmiştir. Yazma konusunda onu destekleyen kız kardeşinin 

hayatı üzerinde büyük bir etkisi vardır. Lise eğitimi sırasında Arap Edebiyatı 

ve resim yeteneğiyle öne çıkmış, mezun olunca da sığınmacılar ve el-Yânîs 

okullarında eğitim alanında çalışmıştır. Daha sonra Arap Edebiyatı eğitimi 

için Şam Üniversitesine girmiştir. 

Kuveyt Milli Eğitim’de bir süre çalışan Gassân Kenefânî ayrıca bir 

gazetede editörlük yapmış, “Ebu’l-‘iz” takma adıyla siyasi yazılar yazmıştır. 

Bir edebiyat yarışmasında birincilik ödülü alan ilk kısa hikâyesi “el-Kamîsu’l-

Mesrûk”u da Kuveyt’te bulunduğu dönemde yazmıştır. 1960 yılında da el-

Mecelletu’l-Hurriyye’de çalışmak üzere Beyrut’a gitmiştir. Haftalık El-

Muharrir dergisinde yazılar yazmıştır. Bütün bu çalışmalar onu yazar, düşünür 

ve Filistin sorunu için çalışan bir aktivist yapmıştır8. Kenefânî’nin hayatı ilmî, 

edebî ve siyasi birçok faaliyet ile doludur. “Kısa öyküleri ve romanları on altı 

dile çevrilen yazarın tiyatro eserleri ve eleştirileri de bulunmaktadır. Yazarın 

ölümünden önce yayımlanan dört, tamamlayamadığı üç romanı bulunur”9.  

                                                 
6 Karen E. Riley, Gassan Kanafani’nin Özgeçmişi Üzerine Bir Deneme, Filistin’in Çocukları 

Hayfa’ya Dönüş ve Diğer Hikâyeler, çev. Seher Özbay, Otonom Yayıncılık, 2010, s. 8. 
7 Ahmed H. es-Sâmirâî, İstintâk el-Mechûl Kıraa fî Turâs el-Edîb Ğassân Kenefânî, Mevsuatu 

Ebhâs ve Dirâsât fî’l-Edeb el-Fılistînî el-Hadîs el-Edeb el-Fılistînî fî ed-Dıffe ve’l-Kıta‘ ve’ş-

Şetât, el-Kitâb 4, Al-Qasemi Arabic Language Academy Al-Kasemi College of Educatioon 

Baqa Al-Garbiyya & Maktabat Al-Tâlib-Umm Al-Fahim, 2014, s. 234.  
8A. Hâşim es-Sâmirâî, a.e., s. 236. 
9 Fatıma Betül Üyümez, Gassân Kenefânî’nin Hayfa’ya Dönüş ve Sami Michael’in Trafalgar 

Bulvarındaki Güvercinler Romanlarındaki Karakterlerin Karşılaştırılması, EKEV Akademi 

Dergisi, Sa. 43, Yıl 2010 (Bahar), s. 230. 
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Gassân Kenefânî Filistin Kurtuluş Örgütü Halk Cephesi üyesidir. 

Ulusal sorunları savunduğu için çok defa hapse girmiştir10. 

8 Temmuz 1972 yılında arabasına yerleştirilen bombanın patlaması 

sonucu on yedi yaşındaki yeğeni Lumeys Huseyn Necme ile birlikte 

ölmüştür11.        

Kenefânî, Filistin hikâyeciliğinin babası olarak bilinen Halîl İbrahîm 

Beydes’ten sonra ikinci neslin öncüsü olarak kabul edilir. Hikâyelerinde ve 

romanlarında tema olarak Filistin dramını, Filistinlilerin yaşadığı zorlukları 

sıklıkla dile getirmiştir. Toplumcu gerçekçi bir yazardır. Toplumcu 

gerçekçilik sanatın ne olduğu sorusundan çok ne olması gerektiği sorusuna 

cevap verir. …Toplumcu gerçekçiliğe göre de sanat yansıtmadır. …sanatın 

yansıttığı gerçeklik toplumsal gerçekliktir, ama bu gerçeklik devrimci gelişme 

içinde görülür ve doğru olarak tarihî somutlukla, işçi sınıfının eğitimi 

gözetilerek yansıtılır 12. Kenefânî “Hayfa’ya Dönüş” adlı eserinde yerlerinden 

edilen, yurtlarından sürülen Filistin halkının yaşadıklarını ve acılarını 

okuyuculara yansıtmıştır. 

Hayfa’ya Dönüş, acı dolu bir romandır. Bu roman hem gerçek anlamda 

hem de simgesel özellikleri nedeniyle Filistinlilerin yaşadığı yoksun 

bırakılma, yabancılaşma ve garip olma duygularını ifade eder. “Filistinli yazar 

Gassân Kenefânî’nin Hayfa’ya Dönüş adlı kısa romanında, 1948’de, İsrail’in 

kuruluşu öncesinde Hayfa’da çıkan olaylar sonucu evlerinden ve 

bebeklerinden ayrılmak zorunda kalan Filistinli bir ailenin, 1967 yılında 

İsrail’in sınırları açmasıyla Hayfa’ya geri dönüşü anlatılır”.13 Tarihsel olarak 

iki farklı zamanı işaret eden romanda, 1948 yılında yurtlarından sürülen halkın 

1967 yılında İsrail tarafından sınırların Filistinlilerin geçişine açılmasıyla bu 

iki farklı zamanda iç içe geçen anıları konu edilmiştir. Âid ilâ Hayfa-Hayfa’ya 

Dönüş (عائد إلى حيفا) romanında Filistinli Said S. ve eşi Safiyye diğer pek çok 

Filistinli gibi 1948 olaylarından sonra İsrail tarafından evlerinden 

sürülmüşlerdir. 1967 yılında Hayfa’ya geri dönüşte evlerini görmek ve beşikte 

bırakmak zorunda kaldıkları oğulları Haldun’u bulmak ümidindedirler. 

Hayfa’ya vardıklarında Said S. patlama ve silah seslerinin doldurduğu 

sokaklardaki limana doğru yönlendirilen insan selini ve evine gidemeyişini 

                                                 
10 http://www.syrianstory.com/k.kanafany.htm, 09.08.2017. 
11 Murat Göçer, a.g.e., s. 51. 
12 Berna Moran, a.g.e, s. 53. 
13 Fatıma Betül Üyümez, a.g.m.,  s. 229.  
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anımsar. Eve dönmesi geciken eşini merak eden Safiyye de onu aramak için 

sokağa çıkar ancak kalabalığın arasında limana doğru sürüklenir. Henüz beş 

aylık olan oğulları Haldun evde tek başına beşiğinde kalmıştır. Bu yoğun 

kalabalığın arasında birbirini bulan Said ve Safiyye bir daha evlerine 

dönemezler ve oğullarına ulaşamazlar. 

Aile üzerinden Filistin halkı için mecbur bırakıldıkları bu zorunlu 

göçün psikolojik etkilerini izlemek mümkündür. Aslında baba karakteri olan 

Said S. yaşadığı fiili göçü bir bakıma içsel olarak ruhsal göçe dönüştürmüştür. 

Onlar Hayfa’dan ayrılırken vatan olgusunu da içlerinde taşımışlar, gittikleri 

yere götürmüşlerdi. Evlerine geri dönme umutlarını her zaman canlı olarak 

içlerinde yaşatmışlardı. Ancak 1967 yılında geri döndüklerinde gördükleri ve 

hissettiklerini şu sözlerle ifade etmiştir: “Eskisinden daha çok terleyen 

avuçlarının arasındaki direksiyonun ağırlığını hissetti. Eşine, burasının Hayfa 

ama tanınmaz halde olduğunu söylemenin tehlikeli olacağını düşündü. 

Kararını değiştirdi ve şöyle dedi: Biliyor musun? Yirmi yıl boyunca 

Mandelbaum kapısının bir gün açılacağını hayal ettim ama asla bu kapının 

başka bir yönden açılacağını düşünmemiştim…. Eğer kapı başka bir yöne 

doğru açılıyorsa hala kapalı olduğu anlamına gelir”.14 Eşinin bu sözlerine 

karşılık Safiyye de; “ben onu bir daha görmeyi hayal etmemiştim”15 diyerek 

cevap verir. Savaşın bir parçası olarak sunulan kapının açılışını şu cümleler 

ile aktarmışlardır: “Karakaşımız kara gözümüz için mi? Hayır. Onlar bize 

diyorlar ki: buyurun, sizden daha iyi durumda olduğumuzu ve daha gelişmiş 

olduğumuzu görün. Bizim kölemiz olduğunuzu kabul etmelisiniz. Bize hayran 

olmalısınız.. ama kendin görüyorsun: hiçbir şey değişmemiş.. onlardan daha 

iyisini yapmak elimizdeydi..”16 Bu cümlelerde aslında karı kocanın kendi 

içlerinde yaşadıkları anavatanlarını terk etme ve bir şey yapmadan geçen 

yılların suçluluk duygusunun ortaya çıktığı görülmektedir.     

Anayurtlarına döndüklerini zanneden karı koca gerçekte bir psikolojik 

savaşın içinde kaldıklarını hissetmektedirler. Onlar her şeyi eskiden olduğu 

gibi bulmayı hayal ederken daha giriş kapısında şaşkınlıkla Hayfa’ya değil 

İsrail’e hoş geldiniz, duygusunu yaşamışlardır. Bu durum Filistinlilerin 

geçmişte yaşadıkları yerlerle fiziksel olarak buluşmasını sağlarken bir 

yönüyle de bu zorunlu göçün/sürgünün psikolojik etkileri ile de 

                                                 
14 Gassân Kenefânî, ‘Aid ilâ Hayfa, Muessetu Gassân Kenefânî es-Sekâfiyye, Beyrut 2011, s. 

11. 
15 Gassân Kenefânî, a.e., s. 11. 
16 Gassân Kenefânî, a.e., s. 12. 
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yüzleşmelerini beraberinde getirmiştir. Bu yüzleşme aynı zamanda yurtlarını 

kaybederken bebeklerini bırakmak zorunda kalan aileler açısından da 

çocukları ile buluştuklarında geçmişleri ve kendi suçlulukları ile de bir 

buluşma ve yüzleşmedir. Bu psikolojik etkileri romanda eski evleri ile ilk 

buluşma anında Said’in içinden geçen duygu ve düşüncelerde de görmek 

mümkündür. Evin önüne geldiklerinde Said, anılarında yaşattığı evi hayal 

etmektedir. Ancak kapıyı çalmak için yaklaştıklarında bir bakıma her türlü 

kaybedişi simgeleyen değişiklikler de görünür olmaya başlar. Zil 

değişmiştir17. Bu değişim romanın sonunda Said’in değişen vatan olgusunu da 

temsil etmektedir. Gerçek vatan; anılardan, masadaki tavus kuşu tüylerinden, 

bıraktıkları evlattan, merdivenlerdeki kurşun izlerinden ibaret değildir. Vatan 

uğruna mücadele edilmelidir ve oğlu Halid’in onlar evde yokken direnişe 

katılmış olmasını dilemektedir.18   

Hayfa’ya girişten itibaren karşılaştıkları bu fiziksel değişimlerin aksine 

evlerine girdiklerinde ilk andan itibaren eşyaları ve evin düzenini aynı 

bulmaları karı kocayı yine çok şaşırtmıştır. Koltuk, masanın üzerindeki tavus 

kuşu tüyleri, duvarda asılı duran Kudüs resmi her şey bıraktıkları yerdedir ve 

sanki evden sabah çıkmışlar hissi uyandırmaktadır19. Eski evlerinde 

çoğunluğu aynı kalan ve değişen birkaç parça eşyayı gördükten sonra Said’in, 

göçe rağmen evini hayalinde tıpkı eski haliyle yaşattığı görülmektedir. 

Başlangıçta bu göç geçici bir yer değişikliği durumu olarak düşünülmüştür. 

Zamanla olayların yatışacağı ve evlerine dönecekleri günü beklemişlerdir. 

Ancak yirmi yıl süren bu zorunlu göçün olumsuz psikolojik etkileri evlerini 

ziyaret ederken yeniden ortaya çıkmıştır.    

Evlerinden ve yurtlarından zorla çıkarılan Filistin halkı üzerindeki bu 

göçün etkileri ile ilgili bir diğer örnek eski evlerini ziyaretleri sırasında 

Miriam’ın kapıyı kapatma sesini duyduktan sonra Safiyye’nin şu cümlesinde 

gizlidir: “Sanki kendi evinde! Kendi eviymiş gibi davranıyor!”20 Bu cümlede 

Safiyye’nin de aynı kocası gibi geçmişe bağlı yaşadığını, evlerini ve oğulları 

Haldun’u geri kazanacakları umudunu taşıdığını söylemek mümkündür. Bu 

umut yazar tarafından, Filistin topraklarını yeniden geri kazanma umudu 

olarak eserde işlenmiştir. Evde Haldun’u beklerken karı koca arasında geçen 

konuşmalarda umutlarını kaybettikleri ve suçluluk hislerinin daha da arttığı 

                                                 
17 Gassân Kenefânî, a.g.e., s. 30. 
18 Gassân Kenefânî, a.e., s. 76. 
19 Gassân Kenefânî, a.g.e., s. 31. 
20 Gassân Kenefânî, a.e., s. 46. 
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görülmektedir. “… Suç onu burada terk ettiğimiz gün başladı… Hiçbir şeyi 

terk etmemeliydik. Haldun’u, evi, Hayfa’yı! Hayfa’nın sokaklarında araba 

sürerken hissettiğim o korkunç duygunun aynısı seni de kaplamadı mı? 

Hayfa’yı biliyormuşum gibi hissediyordum ama o beni tanımayı reddetti. 

Aynı duyguyu bu evde, burada da hissettim. Bu bizim evimiz! Bunu hayal 

edebiliyor musun? Evimiz bizi reddediyor! Bu duygu seni kaplamıyor mu, 

hissetmiyor musun? Haldun ile de aynı şey olacak. Göreceksin!”21 

Haldun yani yeni adıyla Dov ile karşılaşmalarında da aynı reddediş ve 

kaybetme duygusunu yaşarlar. Oğulları Haldun onların Hayfa’dan 

ayrılmasının ardından 1948’de Polonya’dan göçerek Hayfa’ya gelen Yahudi 

çift Miriam ve eşi Efrat tarafından evlat edinilmiştir. Miriam ve on bir yıl önce 

Sina’da vefat eden eşi Efrat, Filistinli çiftin oğullarını bakıp büyütmüşler, onu 

bir İsrailli olarak yetiştirmişlerdir. Said ve Safiyye oğulları Haldun ile 

karşılaştıklarında onun artık Dov adında İsrailli bir asker olduğunu görüp bir 

de onun tarafından kendisini terk ettikleri düşüncesiyle aşağılanınca 

şaşkınlıkları iyice artar. Ramallah’a dönmek üzere yola koyulduklarında Said 

artık diğer oğlu Halid’in direnişe katılmasına karşı çıkma duygusundan 

vazgeçmiştir hatta onun direnişe girmiş olmasını ummaktadır. Çünkü baba-

oğul arasındaki bu karşılaşma Said’in vatan ve millet üzerine fikirlerinin 

olgunlaşmasına yardımcı olmuştur. Vatan bir milletin sadece geçmişi değil 

aynı zamanda geleceğidir ve kaybedilen vatanı geri kazanmanın yolu ise 

direniştir”22. 

Göç kavramı sosyolojik ve psikolojik etkileri göz önüne alındığında 

karmaşık bir olgudur. Göç; “ekonomik, toplumsal ve siyasi sebeplerle 

bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim 

yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret”23 

olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan yola çıkarak göç, bir insan tipinden 

başka bir insan tipine geçişi, yeni ilişkiler ağı kurarak yeni bir yaşam kurmayı 

temsil eder. Bu bağlamda Hayfa’ya Dönüş romanında Said S. ve Safiyye’nin 

göç ettikleri yerde Halid ve Halide adında iki çocukları daha olduğunu, beşikte 

bıraktıkları Haldun’dan bahsederken “o” diye bahsettikleri belirtilmektedir. 

                                                 
21 Gassân Kenefânî, a.e., s. 49. 
22 Fatıma Betül Üyümez, a.g.m., s. 231.  
23 TDK 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5a04dfde0f5

657.83551140 04.11.2017. 
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 Ayrıca romanın sonunda oğulları Haldun’un Dov isminde Yahudi bir 

ailenin yanında yeni ilişkiler kurarak başka bir insan tipine dönüştüğü, öz 

anne-babasını reddettiği görülmektedir. Kendisini terk ettiklerine inandığı 

anne babasına “Hayfa’dan çıkmamalıydınız. Eğer bu mümkün değilse ne 

pahasına olursa olsun küçük bebeğinizi beşiğinde bırakmamalıydınız. Eğer bu 

da imkânsız ise, dönmeye çabalamaktan vazgeçmemeliydiniz… Bu da mı 

imkânsız diyorsunuz? 20 yıl geçti bayım! 20 yıl! Bu süre zarfında oğlunuzu 

geri almak için ne yaptınız? Ben sizin yerinizde olsam bu yüzden silaha 

sarılırdım. Bundan daha güçlü bir sebep var mı? Acizsiniz! Acizsiniz! Geri 

kalmışlığın ve tutukluluğun ağır zincirleri ile bağlanmışsınız! Bana yirmi yılı 

ağlayarak geçirdiğinizi söylemeyin…! Gözyaşları gidenleri, kaybedilenleri 

geri getirmez! Gözyaşları mucizeleri getirmez!”24 demiştir. Ailenin Filistinli 

olarak bıraktıkları bebekleri artık İsrailli bir asker olmuştur.   

 Göçe zorlanan Filistin halkı topraklarına, evlerine ve vatanlarına 

bağlılığın bir işareti olarak gittikleri yere bir parça toprak, boyunlarında kolye 

yerine taktıkları evlerinin anahtarları vb. eşyalarını da götürmüşlerdir. Bunlar 

Filistin’e bağlılıklarının bir sembolüdür. Benzer bağlılığı yanlarına 

çocuklarını bile alamadan Hayfa’dan ayrılan ailenin “vatan nedir” diye 

sorguladığı sırada saydıklarından da anlamak mümkündür. “Ben gerçek 

Filistin’i soruşturuyorum. Anılardan, tavus kuşu tüylerinden, evlattan, 

merdiven duvarlarındaki kurşun izlerinden daha fazlası olan Filistin’i. 

Kendime diyordum ki: Halid için Filistin nedir? O, vazoyu bilmiyor, resmi, 

merdiveni, Halîsa’yı, Haldun’u bilmiyor. Ama onun için Filistin birinin silah 

kuşanıp uğruna öleceği değerli bir şey. Bizim için Filistin anıların tozları 

altında kalmış bir şeyi aramaktan ibaret. Bak, bu tozların altında ne bulduk… 

Yeni bir toz! Vatanın sadece geçmiş olduğunu düşünmekle hata ettik. Vatan, 

Halid için gelecek demek”25. Bu noktadan hareketle, Said’in düşünsel olarak 

yaşadığı değişim, değişen vatan olgusunu simgelemesi bakımından önemlidir. 

Çünkü artık Said de değişmiştir.      

Sonuç 

Göç sosyal ve kültürel sonuçları bakımından, göç eden bireyler ya da 

topluluklar üzerinde çeşitli etkileri olan bir hareketliliktir. Bu etkilerin izlerini 

yerinden edilen, göçe zorlanan gruplar üzerinde daha acı bir biçimde görmek 

mümkündür. Başlangıçta göçe zorlanan bireylerin sosyolojik ve psikolojik 

                                                 
24 Gassân Kenefânî, a.g.e., s. 71. 
25 Gassân Kenefânî, a.e., s. 74-75. 
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durumlarındaki değişikliklere göç edilen/gidilen yerdeki sosyal, kültürel, 

ekonomik ve siyasi açıdan yabancılık ve dışlanmışlık duyguları da 

eklenmektedir. “Bireyin yahut toplumun köklerinden, yerinden yurdundan 

edilmesi, vatansız kalması ve çoğu kez esas mekânına bir daha dönememesi 

insan ruhunda kırılmalara yol açacak travmatik vakalar arasında sayılır”26.  

Bu roman ayrıntılı betimlemeleri aracılığıyla Filistinlilerin günlük 

yaşamalarını ve tarihsel olayları gözler önüne sererken gerçekçi bir şekilde 

okuyucuya aktarmıştır. Modern Arap edebiyatının önemli kalemlerinden biri 

olan Kenefânî toplumcu gerçekçi bir yazardır. Mülteci çadırlarında 

yaşanmışlıklardan ve kendi deneyimlerinden yola çıkarak karakterlerine de bu 

gerçeklikler ile can vermiştir. 

Hayfa’ya Dönüş kısa romanında yaşadıkları değişim ve dönüşüm 

bakımından karakterler üzerinden göçün etkileri izlenmektedir. Hem Haldun 

yani Dov hem de Said bu değişim ve başkalaşmayı temsil etmektedirler.    

 “Edebiyat, yazılı ve sözlü ürünleriyle sürgünlük durumuna dair 

muhafaza edici, kaydedici ve acıyı paylaşmak suretiyle ruhları onarıcı 

görevini yerine getirmiştir ve getirecektir. Sürgün sanatçı, kendini yeniden 

inşa etmek, onarmak ve bir bütün halinde yaşamda yer almak için kalemine 

sarılır”.27 Gassân Kenefânî de kendini Filistin sorununa adamıştır ve eserlerini 

kaleme alırken tüm dünyanın farkındalığını kazanmayı hedeflemiştir.  

Gassân Kenefânî Hayfa’ya Dönüş kısa romanında, “Filistin’in 

geleceğini, Filistin’e sadakatleri ve duygusal bağları, ailelerinin yaşamış 

olduğu somut bağlardan daha kuvvetli olan yeni nesil Filistinlilerin ellerine 

bırakmıştır”28. Kenefânî’nin bu düşüncesini Said’in oğlu Haldun ile 

karşılaşmalarının öncesi ve sonrasında söylemlerinde ve düşünce 

değişikliğinde görmek mümkündür.  
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26 Nesîme Ceyhan Akça, Sürgünlük Edebiyatı Bağlamında Bir Sürgün, Şakir Bilgin ve 

“Sürgündeki Yabancı” Romanı, Göç Üzerine Yazın ve Kültür İncelemeleri, Yay. Haz.: Ali 
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AHMET ŞEVKİ VE ENDÜLÜS’TE KALEME ALDIĞI ŞİİRLER 

İbrahim ŞABAN* / Abdussettar al-HAJHAMAD** 

Ahmet Şevkî (1869-1932) 

Son dönem Arap şairlerinin en meşhuru olan Ahmed Şevki, 1869 

yılında Kahire’deki Hıdiv İsmail Paşa’nın evinde zengin bir ailenin çocuğu 

olarak dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Kahire’de tamamladıktan sonra 

1885 yılında Hukuk Fakültesine girdi. Fakat hukuktan hoşlanmayan Ahmed 

Şevki, aynı fakültenin tercüme bölümüne geçti. Bu bölümden 1887 yılında 

mezun oldu. el-Vekâyi‘u’l-Mısrîye gazetesinde Hidiv Tevfik Paşa’yı 

metheden ilk şiirleri yayımlanmaya başladıktan sonra sarayda bir memuriyete 

tayin edildi. Bu göreve başladıktan kısa bir süre sonra Hıdiv Tevfik Paşa 

tarafından,1887 yılında hukuk öğrenimini tamamlamak üzere Fransa’ya 

gönderildi. Dört yıl süreyle Montpeller ve Paris üniversitelerinde hukuk ve 

edebiyat tahsil etti. Fransa’da Batı Edebiyatını yerinde ve yakından tanıma 

fırsatı buldu.1 

Fransa’da Victor Hugo, Alphonse de Lamartine, Alfred de Musset, 

William Shakespeare gibi şahsiyetlerin eserlerini okudu ve bazı şiirleri 

Arapça’ya çevirdi. Bu şahsiyetler, Ahmed Şevki’ye büyük oranda tesir 

etmişlerdir.2 

Hıdiv Abbâs Hilmi Paşa’nın himayesinde bulunan Ahmet Şevkî, 

Mısır’a döndükten sonra Hıdiv Abbas Hilmi Paşa’nın divanında Frenk Kalemi 

Müdürlüğüne tayin edildi. 1894 yılında Mısır temsilcisi olarak Cenevre’de 

toplanan Müsteşrikler Kongresine katıldı ve Mısır’ın farklı yönlerini 

açıklayan “Kibâr’ul-Havâdis Fî Vâdi’n-Nil” (Nil Vadisinde Meydana Gelen 

Önemli Olaylar) adlı kasidesini okudu.3 

                                                 
* Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 

Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (ibrahimsaban@hotmail.com). 
** Okt., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Arap 

Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (abd.81@hotmail.com). 
1 Ramazan Şeşen  “Ahmed Şevki”, DIA, C. II, İstanbul 1989, 136-138. 

2 Mahmud Ali Mekkî, “el-Endelüs fî-Şiir Şevki ve Nesrih”, Fusul Dergisi, Sa. 1, 1982, s. 200- 

209. 
3 Ahmet Kazım Ürün, 1868-1932 Mısır’da Türk Bir Şair Ahmet Şevki: Mısır’da Sosyal, 

Siyasi ve Edebi Durum Hayatı, Eserleri Üzerine İncelemeler Osmanlı ve Cumhuriyet 

Dönemlerinde Türkiye İle İlgili Yazdığı Şiirleri, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2002. s. 49 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ692fu9DXAhXFyRQKHQDhDPwQjhwIBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.bilgiustam.com%2Falphonse-de-lamartine-kimdir-2%2F&psig=AOvVaw0SPfIMBT841KZkv8nyr82A&ust=1511381016518181


DOĞU GÖÇ EDEBİYATI      249 

 

I. Dünya Savaşı çıktığında sömürgeci İngilizler tarafından Abbâs Hilmi 

Paşa azledilince Ahmed Şevki, de 1915 yılında İspanya’ya sürüldü. 1919 yılı 

sonlarına kadar çocukları ve torunlarıyla İspanya’nın Barselona şehrinde 

kalan Ahmet Şevki, vaktinin çoğunu şehirde dolaşıp kitap okuyarak geçirirdi. 

Ayrıca İspanyolca öğrenip çocuklarına da Arapça öğretirdi. Sürgündeki son 

yılında ise Endülüs İslam medeniyetini, Arap ve Batı edebiyatı ve tarihini 

inceleme fırsatını buldu. Mısır’a 1919 yılında Kahire’ye dönünce bir 

kahraman gibi karşılandı. 

 1927 yılında Mısır Ayan Meclisi (Meclisu’ş-şüyûh) üyeliğine seçildi.  

Aynı yılda Arap ülkelerinin birçok temsilci şairinin katıldığı büyük bir törende 

kendisine “Emîru’ş-şuarâ” (Şairlerin prensi) ünvanı verildi. 1932 yılında vefat 

etti. 

Dört cilt halindeki divanı Şevķīyyât ile on üç piyes ve roman kaleme 

alan Ahmed Şevki, Eserlerinde Osmanlı’ya olan ilgisini ve sevgisini açık bir 

şekilde ifade eder. Şevki’nin Osmanlı Devleti ile ilgili ilk şiiri, Osmanlı Rus 

savaşında üstün başarılar gösteren Gazi Osman Paşa hakkında övgü dolu bir 

kasidesidir.4 

Sürgündeki Hayatı 

1915 yılı başlarında Mısırdaki İngiliz yönetimi Ahmet Şevki’nin 

sürgüne gönderilmesine karar verir. Bununla beraber sürgüne gönderileceği 

ülke seçimi kendisine bırakılır. O da İspanya’yı seçer. 

Ahmet Şevkî İspanya’ya çocukları, torunları ve hizmetlilerinden oluşan 

büyük bir aile ile gider. İspanya’da başkent Madrid’den daha büyük olan 

Barselona şehrinde ikamet eder ve zamanının çoğunu şehirde dolaşıp kitap 

okuyarak geçirirdi. Ayrıca İspanyolca öğrenip çocuklarına da Arapça 

öğretirdi. Ancak İspanya’daki yaşamının son yılında Ahmet Şevki, Kurtuba, 

Granada, İşbiliye ve Tuleytula gibi Endülüs şehirlerini dolaştı. Bu 

ziyaretinden bahsettiği birçok şiir ve makale de kaleme aldı. Bu eserlerinde 

Endülüs’teki Müslümanların izlerinden özellikle de el-Hamra sarayı ve 

Kurtuba ulu camiinden bahsetti.5 

Endelüsîyât 

                                                 
4 Zeki Tekin ve İsmail Kırmızı,  “Mısır’da Osmanlı Hayranı Bir Entelektüel: Ahmet Şevki ve 

Fikirleri”, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, C. II, Sa. 4, s. 115-139.  
5 Mahmud Ali Mekkî, a.g.m., s. 210-212. 
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Bu isim, Ahmet Şevkî’nin sürgün yaşamı boyunca Endülüs’te kaleme 

aldığı edebi çalışmaları için verilir. Endelüsîyât’ın içeriği ise şu şekildedir; 

83 beyitten oluşan Endülüs Kasidesi  

110 beyitten oluşan Endülüs’e yolculuk Kasidesi 

26 beyitten oluşan ve içerisinde Endülüs Emevi devletinin kurucusu 

Abdurrahman b. Muaviye ed-dahîl’i methettiği “Sakr Kureyş=Kureyş 

şahini/kartalı kasidesi/muvaşşahası” 

52 beyitten oluşan annesi için kaleme aldığı mersiye 

23 beyitten oluşan sürgün ile ilgili kasidesi 

11. Yüzyıl sonlarında Endülüs’teki Müluku’t-tavâ’if döneminin 

olaylarını ele alan “Mesrahîyet Emîreti’l-Endelüs=Endülüs prensesi oyunu”. 

Olayın kahramanları ise İşbiliye emiri el-Mu‘temid b. ‘Abbâd ve kızı Endülüs 

prensesi Buseyna bint ‘Abbâd’dır. 

“Esvâku’z-zeheb=Altın çarşıları” kitabında bir araya getirilen 

makaleler.6 

Vatana Özlem 

Hiç şüphe yok ki her insanın gönlünde vatanın çok önemli bir yeri 

vardır. Ahmet Şevki’nin dediği gibi vatan “doğum yeri,(…) ataların yattığı 

yer ve (…) avuçların ilk dokunduğu topraktır”.7 Vatanın insanın gönlünde olan 

olan yeri insan ondan her uzaklaştığında istese de istemese de artar. Vatandan 

uzaklaşma insanın kalbinde dönmedikçe hiç iyileşmeyecek bir yara açar. 

Normal bir insan bu duyguları hissederse daha duyarlı olan şairler nasıl 

hissetmez. İşte Ahmet Şevki de vatanından uzaklaşmak zorunda kalıp gurbette 

yazdığı şiirlerinde vatana özlem duygularını ifade eden şairlerden biridir. 

İspanyada kaldığı dört yıl boyunca Ahmet Şevki’nin aklından hiç 

çıkmamış vatan. Endülüs’teki doğanın ve manzaraların güzelliğine rağmen 

Ahmet Şevki vatanını hiç unutmamış. Öyle ki vefat eden annesi için yazdığı 

mersiyesinde İspanya’yı tasvir edip onu cennete benzetmesine rağmen Mısır’ı 

unutmaz.  

نـْیَا، َوَجنَّـاِت َعْدهِنَـا  َفَما َوَجـَدْت نـَْفِسي أَلهْنَارَِها طَْعَمـا=  نَـزَْلُت ُرََب الدُّ

                                                 
6 Mahmud Ali Mekkî, a.g.m., s. 217. 
7 Ahmed Şevki, el-Mevsuatü'ş-Şevkiyye: el-a'malü'l-kâmile li-emiri'ş-şuara Ahmed Şevki. şrh. 

İbrahim el-Ebyari, Beyrut: Dârü'l-Kitâbi'l-Arabi, 1995. C. VI, s. 16.  
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 وإْن لَـْم أُرِْح َمـْرواَن ِفیَهـا َوال خلََْما=  أُرِیُح َأرِیـَج اْلِمْسِك يف َعَرَصاهِتَـا

 واحلزما بكیُت النَّدى يف األرض والبأسَ =  مَسَاُؤَهـاِإَذا َضِحَكْت َزْهـًوا ِإيَلَّ 

 َأَخـاُل الُقُصوَر الزُّْهَر والُغَرَف الشُّمَّـا=  أُِطیُف ِبَرْسـٍم، أو أُلِـمُّ بِـِدْمنَـةٍ 

اِر زایـَْلِت يل مَهَـّا=  َفَما بَرَِحْت ِمْن َخـاِطرِي ِمْصُر َساَعةً   8َوال أَنِت يف ِذي الدَّ

Gittim dünyanın birçok güzel yerine, ancak hiç biri vermedi bana haz. 

Misk kokuyordu her gittiğim yer ancak (Araplardan Endülüs’e daha önceden 

hükmeden) alamadım ne Mervan’ın (yani Emeviler) ne de Lahmilerin 

(Mutemid b. ‘Abbbâd) kokusunu. 

Her ne kadar bana tebessüm etse de gittiğim yerlerin gökyüzleri, içim kan 

ağlıyor sıkıntı keder ve özlemden dolayı  

Dolaşıyorum kalıntılarında Endülüs Emevilerinin ancak onlar görkemli 

saraylar gibi geliyor bana kalıntılardan ziyade. 

Bununla beraber hiç unutmadım ne ana vatanım Mısır’ı ne de her zaman 

derdiyle dertlendiğim annemi.  
Şevki’nin vatanına olan özlemi her geçen gün öyle bir artmıştı ki artık 

vatanını cennete tercih ettiğini aşağıdaki beyitlerden anlıyoruz: 

 َوَطين َلو ُشِغلُت اِبخلُلِد َعنهُ  يف اخلُلِد نَفسيانَزَعتين إِلَیِه 

 َشِهَد اَلَلُ مَل یَِغب َعن ُجفوين 9َشخُصُه ساَعًة َومَل خَیُل ِحس ي

 

Bırakıp cennete gitsem dahi Vatanımı, zorluyor beni nefsim geri dönmem 

için. 

And olsun ki gitmedi vatanım bir an dahi olsa gözümün önünden, her zaman 

gözümde tüttüğü için. 

Şevki, gurbette kalbinin durumunu tasvir eder. Kalbi, geceler 

geçmesine rağmen Mısır’ı unutmamış bilakis günlerin geçmesiyle özleminin 

şiddeti daha da artmış. Barselona limanından ayrılan gemilerin sirenleri 

                                                 
8 Ahmed Şevki, a.g.e., C. V, s. 169.  

9 Ahmed Şevki, a.g.e., C. IV, s. 27. 
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kalbinin atışını daha da hızlandırıp vatanına özlem duygularını harekete 

geçirir. Şair, vapurların limanı terk ederken çıkardıkları siren seslerini 

kurtların ulamasına benzetir. Çünkü kurt sesi insanı korkutup ürkütür. Kalbini 

de kilisenin çanını çalan rahibe benzetir: 

 َوَسالَ ِمْصَر َهْل َسالَ اْلَقْلُب َعنـَْها = أَْو َأَسـا ُجْرَحُه الزََّماُن اْلُمـَؤسِ ي

 ُكلََّمـا َمـرَِّت اللَّیَـايل َعلَْیِه = َرقَّ َواْلَعْهـُد يف اللَّیَـايل تـَُقسِ ي 

 ْت بـَْعَد َجْرسِ ُمْسَتطَاٌر ِإَذا اْلبَـَواِخـُر رَنَّْت = أَوََّل اللَّْیـِل أَْو َعوَ 

 10رَاِهٌب يف الضُُّلوِع لِلسُّْفِن َفْطٌن = ُكلََّمـا ثـُْرَن َشاَعُهـنَّ بِنَـْقسِ 

Mısır’a sorun kalbim onu unutup gurbet yaralarını iyileştirmiş mi? 

Yoksa her geçen gün bilinenin tam aksine hassaslaşıp daha da artmış mı 

vatanına olan özlemi diye 

Limandan vapurun ayrıldığına dair bir siren sesi Duyduğumda, çarpıyor 

kalbim yerinden fırlarcasına  

Kalbim bağlı diyebilirim, Vapurların ve gemilerin limandan ayrılışına.  

Zira limandan vapurların ayrıldığına dair her bir siren sesi dyduğumda 

onları uğurlamak için hızlı ve sesli atıyor, bir çan sesi çıkartırcasına. 

 

Aynı şekilde şairi bazen öfkesini kendisiyle vatanı arasında engel teşkil 

ettiği için denize kusar. Deniz cimri değildir. Ancak neden vatanına 

ulaşmasına engel olur? Ahmet Şevki, kızı denize benzettiği vapura hitaben 

vatanına gitmesine engel olan babasının zulmünü şikâyet edip ondan kendisini 

İskenderiye limanına götürmesini ister. Öyle ki vatan özlemiyle yanan 

nefesinin bu vapurun yakıtı, kalbinin onun yelkeni ve gözyaşlarının ise bu 

vapurun üzerinde seyredeceği deniz olacağını ifade eder. Şair, sıcak 

nefeslerini vapuru hareket ettirecek yakıt, kalbini ona yön verecek yelken ve 

gözyaşlarını üzerinde gidecek denize dönüştürerek İskenderiye’ye kendisi için 

değerli olan mahallelerine ulaşmayı umut eder: 

 اَی بـَْنَة اْلیَـمِ  َما أَبُوِك خبَِیـٌل = َما َلُه ُموَلًعا ِبَْنٍع َوَحْبسِ 

                                                 
10 Ahmed Şevki, a.g.e., C. IV, s. 26-27.  
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 ِسرِیي َوَأْرِسي دموعنـََفِسي ِمـْرَجٌل َوقَـْلِب ِشَراٌع = هِبَِما يف ال

 11َواْجَعِلي َوْجَهِك اْلَفنَاَر َوجَمَْرا = ِك َیَد الثَـّْغِر َبنْيَ َرْمٍل َوَمْكسِ 

Ey gemi, biliyoruz deniz cimri değil ama neden engel teşkil ediyor benimle 

vatanım arasında. 

Ey gemi, senin yakıtın benim, yelkenin de kalbimdir. Denize açılır gibi 

gözyaşlarıma açıl bu ikisi aracılığıyla ve demirle vatanımın limanlarında.  

Fenere doğru yönelip hareket et İskenderiye limanına.  

Sadece vapurlar değil bülbüller de Şevkî’ye vatanını hatırlatır. 

İşbiliye’ye yakın Talh vadisi ormanlarında öten bülbüller de Şevki’ye Mısırı 

hatırlatır. Şair kendisini sevdiklerinden ayrıldığı için ağlayan bülbüle benzetir. 

Zira şair de vatanından ayrıldığı için bülbül gibi ağlar: 

 12َنْشَجى ِلَواِدیَك أَْم ََنَْسى ِلَواِدینَا=  یَـا اَنِئَح الطَّْلِح َأْشَباٌه َعَواِدیَنا

Ey ortak kadere sahip olduğumuz bülbül kuşu (Mutemid b. Abbad 

kastediliyor) senin çektiklerine mi yanayım yoksa benim çektiklerime mi? 

Bu beyitte Talh vadisi ormanlarını zikretmesi, bize bir zamanlar boş 

vakitlerini bu ormanlarda geçiren İşbiliye emiri el-Mu‘temid b. Abbad’ı 

hatırlatır. Murabıtlar tarafından Mağrib’e sürgüne gönderilen El-Mu‘temid de 

bir şairdi ve sürgündeyken içerisinde vatanına ve Talh vadisi ormanlarında 

geçirdiği o günleri zikrettiği bir şiir yazmıştır. 

Şair acı ve sıkıntılarda bülbüle ortak olur ve bülbüle: “senin çektiğin 

acıyı ben de çekiyorum” der. Senin kanatlarını kesen el ile benim içimi 

parçalayan el aynıdır. Şair burada durumunu kuşun durumuna benzetir. İkisi 

de vatanından uzakta. Onlar vatanlarından uzakta gurbet arkadaşılar. Sıkıntı 

ve gurbet onları kardeş yapmıştı artık. İki farklı mahlûk cinsinden olsalar da 

vatandan uzakta çekilen sıkıntılar onları bir araya getirmişti: 

 ماذا تقص علینا غری أن یــدا قصت جناحك جالت ىف حواشینا

 رمى بنا البني أیكا غری سامران أخـا الغریب : وظال غری اندینا

                                                 
11 Ahmed Şevki, a.g.e., C. IV, s. 26-27. 

12 Ahmed Şevki, a.g.e., C. V, s. 316. 
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ینا  رِیَش الفراُق لناكلٌّ رَمْته النَّوى:  َسْهماً ، وسل  علیَك البنُي ِسكِ 

 فإن یك اجلنس ایبن الطلح فرقنا 13إن املصائب جيمعن املصابینـا

 

Ey bülbül sen bize ne anlatıyorsun. Senin kanatlarını kırpan el yerinden 

söktü benim kalbimi. 

Attı Doğa bizi bizim olmayan topraklara. İkimiz de burada gurbet 

arkadaşıyız vatanımızdan uzakta.  

Her ikimizde ayrıldık vatanımızdan. Bu ayrılık adeta bir ok ve bıçak gibidir 

kalbimize saplanan.  

Ey bülbül, çektiğimiz sıkıntılar getirdi bizi bir araya her ne kadar olsak da 

farklı türlerden.   

Ahmet Şevkî, İspanyada iken vatanına özlem duyduğu gibi oradaki 

arkadaşı şair Hafız İbrahim’e de özlem duyar. Bir defasında kendisinden Nil 

nehrinden bir yudum su göndermesini bir şiirinde şöyle talep eder: 

 ای ساكين ِمصَر إان  ال نَزاُل على  فاِء وإْن ِغْبنا ُمِقیِمیَناَعْهِد الوَ 

 َهالَّ بـََعثُتْم لنا من ماِء هَنرُِكُم  شیئاً نـَُبلُّ به َأْحشاَء صاِدینَا

ناِهِل بَعَد النِ یِل آِسَنة 14ما أَبـَْعَد النِ یَل إال  َعْن أَمانِیَنا ٌ 
َ
 كلُّ امل

 

Ey Mısırlılar her ne kadar uzak olsak da sizden sizinle beraberiz biz aslında 

Bize Nil nehrinden biraz su gönderin ki susuzluğunu giderelim kalbimizin. 

Bizim gözümüzde Nil nehri dışındaki hiçbir su elverişli değildir içmeye. 

Doğru Nil bizden ırak ancak asla uzak değildir umutlarımızdan. 

 

Bu beyitler bize Ahmet Şevkî’nin uzak kaldığı vatanını ne kadar 

sevdiğini göstermektedir. Ona olan sevgisinden susuzluğunu gidermek için bir 

                                                 
13 Ahmed Şevki, a.g.e., C. V, s. 316. 

14 Hüseyin Mücib Mısri, el-Endelüs beyne Şevki ve İkbal: dirase fî’l-edebi’l-İslâmî el-mukaren. 

Haleb: Dârü'l-Va’y, 1994, s. 67.  
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yudum Nil nehri suyu istiyor. Zira canı Nil nehri suyundan başka bir şey 

istemez. Bütün bunlar Şevki’nin Mısır’a ve Nil nehrine olan sevgisinin ne 

kadar yoğun olduğunu gösterir. 

Bilindiği gibi Ahmet Şevkî Mısır’dayken Hidiv Abbas Hilmi Paşa 

himayesinde rahat ve mutlu bir hayat sürüyordu. Endülüs’teyken Mısır’da 

geçirdiği o güzel yaşamı da hatırlar ve bunu şiirinde ifade eder: 
Şair, bir kasidesinde Mısır’ın ve Nil nehrinin güzelliklerini tasvir 

ettikten sonra Mısır’ı boğulması için değil de hayatını kurtarmak için oğlunu 

suya bırakan Hz. Musa’nın annesine şöyle benzetir. 

 15وابمسِه ذهبْت يف الَیمِ  تُلِقیناكأمِ  موسى على اسِم هللا تْكُفلُنا ...   

Hz. Musa’nın annesi gibi Allah’ın adıyla terbiye etti bizi 

Mısır da Hz. Musa’nın annesi gibi Allah’ın adıyla denize bıraktı bizi. 

Şevki Mısır’ı İspanya’ya giderken ardında bıraktığı annesi gibi görürdü 

ve vatanına dönüp annesine kavuşmayı temenni ederdi. Gurbette üzüldüğünde 

üzüntüsünün nedeninin kendisini doğuran annesi mi yoksa ikinci annesi vatan 

mı olup olmadığını bilemezdi. İşte burada şair anne ve vatanı bir tutar. Çünkü 

onun nazarında anne vatan, vatan da annedir. 

Annesi Şevki İspanya’dan dönmeden önce vefat eder ve vefat haberini 

duyduktan bir saat sonra 52 beyitten oluşan bir kaside yazar. Vatanına 

döndüğünde ise çok mutlu olur. Öyle ki sürgünden döndükten sonar vatanı 

için bir beyitinde şu ifadeleri kullanır:  

 16 َوطِِ لقیُتك بَعد أيٍس...َكأ ى قد َلقیُت ِبَك الشَباابَ وایَ 

Ey vatanım ümitsizliğe düştüğüm anda kavuştum sana. Sanki gençliğimi 

sende bulur gibiyim. 

Hiç şüphe yok ki sürgün insanda çok büyük bir etki bırakır. Böyle 

olmasaydı hata yapanlara ceza vermek için bu yola başvurulmazdı. Aynı 

şekilde sürgün, Ahmet Şevki’nin kişiliğini ve eserlerini çok etkilemiştir. Salih 

el-eşter’e göre sürgün Ahmet Şevki’yi saray şairinden halk şairine 

dönüştürmüş ve şiirinde vatanı Mısır’ın ve sorunlarının daha fazla yer 

                                                 
15 Ahmed Şevki, a.g.e., C. V, s. 318. 
16 Ahmed Şevki, a.g.e., C. II, s. 253.  
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almasını sağlamıştır.17 Böylece vatan, tarihi ve doğası şiirinin önemli 

konularından olmuştur. 
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MUHAMMED MEHDİ EL-CEVAHİRİ VE GURBET KONULU 

ŞİİRLERİ 

Tuğba ŞAHİNOĞLU* 

Arap edebiyatında farklı konularda şiir yazabilmek klasik ve modern 

şairler tarafından daima bir övünç vesilesi sayılmış ve şiirlerinde medh, fahr, 

hiciv ve gazel gibi çeşitli konulara bolca yer veren şairler sınırlı sayıdaki 

konuları işleyen şairlerden daha üstün kabul edilmiştir. Muhtemelen bu durum 

şairin şiir söylemedeki ustalığı ve maharetini göstermektedir. Bununla birlikte 

şairlerin en çok işlediği konuların hangisi olduğunu düşündüğümüzde gurbet 

ve memleket özlemi konularının bunların başında geldiğini söyleyebiliriz. 

Nitekim daha Cahiliye devrinden itibaren bütün kasidelerin giriş kısımlarında 

ilk beyitler gurbet olgusunu içermektedir. Sık sık tekrarlanan gurbet teması 

hiç eskimediği gibi şairlerin duygularını da en yoğun ve güçlü şekilde 

yansıttığı bir konudur. 

 Zira gönülsüzce,  kalpleri kırık ve hüzünlü bir şekilde vatanlarından 

ayrılan şairler maddi varlıkları ile beraber birçok hatırayı arkalarında 

bırakmak zorunda kalıyorlardı. Bu bazen bir gönül ilişkisi, bazen ay ışığında 

dinleyip aşina olduğu bir ses ya da gözünün önünde büyümüş bir hurma 

ağacına duyduğu bağlılık olabiliyordu. Önemli olan şairin baskı altında 

kalarak bütün bu hatıralardan, tahammül duygusuyla mahzun ve kederli bir 

şekilde vazgeçmesiydi. Bu sebeple, şairler kasidelerinin giriş kısımlarında 

veda sahnelerini detaylarıyla tasvir ederek, sevgiliye ve onun diyarına 

duyduğu özlemi dile getirirken kalbini geride bıraktığı için üzgün olduğunu 

ifade ederdi:1 

 ثرى حلب ما دمت ساكنها      ای بدر، غیثان منهل  ومنبجسُ  سقى

 أسری عنها وقلِب يف املقام هبا،      كأن  مهري لثقِل السری حمتبسُ 

  Gelgelelim bazen göç eden sevgili, geride kalan da şairdi. Bu 

durumda şair sevgilisinin kabilesinden arda kalan izlere bakarak, hüzünlenir 

ve  ‘‘atlal’’ adı verilen bu kalıntıları betimlerdi. ‘‘Atlal’ geçmiş olan bir 

                                                 
* Araş. Gör., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 

Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (sahinoglutuba@hotmail.com). 

1 Bedevi Abduh, ‘‘el-Gurbe’l-Mekaniyye fi Şi’ri’l-Arabi’’, el-Alamu’l-Fikr, Sa. 15, s. 14. 
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zamanın izlerini taşımakla birlikte bu zaman dilimi şairin zihninde 

hususiyetleri ve ayrıntılarıyla hatırasını canlı tutardı. 

İslam dininin gelişiyle birlikte şiirlerdeki gurbet olgusu değişmemiş 

hatta farklı şekillerde ele alınmaya devam etmiştir. Çünkü İslam 

Müslümanların fetihler vasıtasıyla Arap yarımadasına ve oradan da dünyaya 

açılmalarını teşvik etmiştir. Üstelik Kur’an-ı Kerim ve hadisler bu konu ile 

ilgili açık bir tavır ortaya koymuşlardır: 

َنا َعَلْیِهْم َأن اقْـتـُُلو أَنـُْفَسُكْم أَو اْخُرُجو ِمْن ِداَیرُِكْم مَّا فـََعلُوُه إالَّ ق ِلیل ِمنـُْهْم َولَ  َوَلوْ    ُْم فـََعُلوا ماَ یُوَعظُوَن وُ َأانَّ َكتَـبـْ  َأهنَّ
 ِبِه َلَكاَن َخرْیاً هَلُْم َوَأَشدَّ تـَْثبیتًأ 

  Eğer biz onlara, “Hayatlarınızı feda edin veya yurtlarınızdan çıkın” 

diye yazmış olsaydık, içlerinden pek azı hariç, bunu yapmazlardı. Eğer 

kendilerine verilen öğütleri tutsalardı, elbette haklarında hem daha hayırlı, 

hem de (imanlarını) daha çok pekiştirici olurdu.2 

  Yirminci asra gelindiğinde ise Arap coğrafyasının içinde yaşadığı 

siyasi bunalımlar, krizler, darbeler ve devrimleri göz önüne getirdiğimizde 

şairin kaderi yine bulunduğu mekânı terk etmeyle ilintilidir. Çünkü 

haksızlıklara ve zulme karşı gelen, halkının duygu ve düşüncelerini cesur ve 

gür bir sesle ifade eden şairler hâkim rejimler tarafından sürgüne gönderilir ve 

vatanından mahrum bırakılırlar. Baba ocağından ayrı yerlerde vefat eden,  

parçalanmış bir hayat sürdüren,  vatana kavuşma hayallerini kuran bu şairler 

acılarını eserlerine yansıtarak içten ve dokunaklı bir şekilde ifade ederler. 

Vatan hasreti konusunu samimi ve öfkeli duygularla dile getiren Irak’lı 

Muhammed Mehdî el-Cevâhirî de bir sürgün şairidir.  Yirminci yüzyılın 

önemli şairlerinden biri olan el-Cevâhirî vatana hasret konusunu, kendi şahsi 

tecrübelerinden yola çıkarak diğer konulardan farklı bir şekilde ele almıştır. 

Belki de hiçbir modern Arap şair, bu yüzyılda Arap dünyasının sıkıntılarını 

el-Cevâhirî kadar içten ve canlı bir biçimde yakalayamamıştır.  

Onun şiiri lirik, saf ve duygusaldır. Bir yandan vatan hasretiyle keder 

ve ızdırabından yakınırken diğer yandan isyan ve öfke içinde haykırır. Şair 

gurbetteki hayatında rahat ve istikrarlı bir hayat geçirmesine rağmen 

vatanından vazgeçmemiştir. Gurbet ve hasret temalı yoğun duygulara sahip 

                                                 
2 Nisa Suresi, 66. Ayet.  
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olan şiirleri bu nedenle araştırmacıların dikkatini çekmiş ve haklı bir beğeni 

toplamıştır. 

Muhammed Mehdî el-Cevâhirî’nin Hayatı  

Muhammed Mehdî Abd el-Hasan b. Şeyh Abd Ali el-Cevâhirî 1900 

yılında Necef’te muhafazakâr bir ailede dünyaya geldi. el-Cevâhirî nisbesi, 

şairin dedesi Şeyh Muhammed Hasan’ın, Câferî fıkhına dair telif ettiği ve şia 

mezhebinde önemli bir kaynak eser niteliğindeki  ‘‘Cevâhiru’l-Kelam’’ isimli 

ünlü kitabı dolayısıyla bu aileye miras kaldı.3 el-Cevâhirî’nin doğduğu yer 

Necef dini ve edebi bir merkezdi,  Muhammed Mehdî el-Cevâhirî’nin ailesi 

de din, edebiyat ve şiirde söz sahibi olan ve Necef halkı tarafından takdir 

edilen saygın ve köklü bir aileydi. Muhammed Mehdî el-Cevâhirî’nin babası 

Şeyh Abd el-Hüseyin onu sıkı bir dini eğitim ve geleneksel kültürle yetiştirdi. 

Olağanüstü derecede klasik şiir bilgisi olan el-Cevâhirî el-Mütenebbî’nin 

bütün divanını ve diğer meşhur klasik şairlerin şiirlerinin büyük bir 

çoğunluğunu ezbere biliyordu.  

Muhammed Mehdî el-Cevâhirî’nin yetiştiği Necef’te şiir ve edebiyat 

önemli derecede ilgi görüyordu ve okuryazarlık oranı oldukça yüksekti. 

Çeşitli Arap ve İslam ülkelerinin çıkardığı dergilerin ve gazetelerin ulaştığı 

Necef, Irak’taki diğer şehirlere göre dış dünyayla daha çok irtibat halindeydi. 

el-Cevâhirî Necef’in bu zengin bilimsel ortamından kültürel ve edebi manada 

büyük kazanımlar elde ettiğini şöyle ifade eder:‘‘ Hala memleketim Necef’e 

bağlılığım sürüyor, ben ona çok şey borçluyum ulaştığım bu noktada, 

kasidelerimin arkasında olan şey Necef’tir .’’4  

Muhammed Mehdi el-Cevâhirî Necef’te Medresetu’l-Aleviyye el-

İraniyye’de eğitim aldı, edebiyat, dil,  fıkıh, felsefe ilimlerini öğrenen el-

Cevâhirî bu okulda her gün Nehcu’l- Belâga’dan bir hutbe, el-Kâli’nin  

‘‘Emâli’’sinden bir bölüm, Mütenebbî’nin divanından bir kaside ezberliyordu. 

Sarf ilminde ‘‘Acurrûmiyye’’, ‘‘Katru’n-Nedâ’’, ‘‘Elfiye’’ ve ‘‘Muğni’l-

Lebîb’’ mantıkta Molla Abdullah’ın ‘‘el-Hâşiye’’ ve ‘‘Şurûhu’ş-Şemsiyye’’ , 

Belagatte ‘‘Mutavval’’ ve ‘‘el-Muhtasar’’ gibi klasik kitapları okuyordu. 5 

                                                 
3 Abdullah el-Cebburi, el-Cevheri Nazarat fi Şirihi ve Hayatihi Dirase ve Nusus, Alemu’l-

Kutub, Beyrut, s. 9. 
4 Sleman Ali Abubakr, Muhammed Mehdi el-Cevahiri’nin şiirlerinde mücadele, Bingöl 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Bingöl 2017, s. 10. 
5 Abdullah el-Cebburi, a.g.e., s. 11. 
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1924’te Necef’ten ayrılarak Bağdat’a gitti. Daha önce İran 

vatandaşlığına sahip olan el-Cevâhirî Irak’taki ilkokullardan birinde öğretmen 

olabilmek için 1927’de Irak vatandaşlığına geçti.  Kısa bir müddet Kâzımiyye 

ilkokullarından birinde öğretmenlik yaptı. Vatandaşlığıyla ilgili olarak el-

Cevâhirî babası ve kendisinin daha önce Osmanlı vatandaşı olduğunu söyler. 

Kardeşi Abdu’l-Hâdi el-Cevâhirî ise ailesinin İran vatandaşlığına sahip 

olduğunu teyit eder. el-Cevâhirî onun yaptığı bu hatadan beraat etmek 

istercesine şu mısraları kaleme almıştır:  

 لیس ابجملهول أصالً      وال ینمى آلابء هجان عریق

Eğitim kariyerini yarıda bıraktıktan sonra, Kral Faysal I kendisini 

sarayında memur olarak atadı, onu kendisine yaklaştırıp oğullarından biri 

mesabesinde gördü. el-Cevâhirî de Hâşimiye ailesine vefa borcunu ödeyerek 

aile fertlerinden bazılarına medhiye ve mersiyeler kaleme almıştır. Bu 

kasidelerin sayısı ondan fazladır. el-Cevâhirî Irak’ın monarşi sistemini 

eleştirirken garip bir şekilde kraliyet ailesiyle iyi ilişkiler sürdürmeyi 

başarmıştır.6 

Saraydaki görevinden ayrılan el-Cevâhirî 1930 yılında gazeteciliğe 

adım attı.  Önceleri din âlimlerine mahsus cübbe ve sarık kullanan el-Cevâhirî 

bu dönemde dini kıyafetlerini çıkarmıştır.  

Şair sonraki yıllarda Necef, Nâsıriye ve Basra’daki liselerde 

öğretmenlik yaptı fakat bu görevini de yarıda bırakarak eğitim bakanlığında 

editörlük yapmaya başladı.  

Siyasi parti mücadeleleri içine giren şair bu dönemde kendisine sanatsal 

tecrübe ve yenilikler kazandıracak olan yolculuklarına başladı. Lübnan, 

Suriye, Mısır, İngiltere ve Fransa gibi ülkelere seyehat eden el-Cevâhirî’nin 

bu yurt dışı çıkışlarının kimisi gönüllü kimisi de zorunluydu.  

1947’de Londra hava alanında Nuri el-Saîd ile karşılaşıp kendisinden 

af diledi. Bunun üzerine Irak’a geri dönerek, Kerbela sancağına vekil seçildi. 

İlga olunana kadar mecliste altı ay çalıştı,  ikinci seçimlerde adaylık gösterse 

de başarısız oldu. 7 

                                                 
6 Abdullah el-Cebburi, a.g.e., s. 12. 
7 Abdullah el-Cebburi, a.g.e., s. 14. 
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1948 yılında Irak halkı Portsmouth antlaşmasını protesto etmek için 

ayaklandığında, göstericiler arasında Muhammed Mehdî el-Cevâhirî’nin 

kardeşi Câfer de vardı. Câfer bugün Şüheda köprüsü olarak bilinen Rusafe 

köprüsünde kurşunlanarak şehit oldu. Çılgına dönen şair artık kasidelerinde 

kin ve nefret söylemlerini kullanmaya başladı. Şair şehit düşen kardeşi için 

‘Ehi Câfer’ isimli Arap dünyasındaki halkların mücadelesinin sembolü olan 

meşhur kasidesini kaleme aldı. 

 el-Cevâhirî bu kasideyi yazmaya niyeti olmadığını ancak kendisinden 

kardeşinin cenaze töreni için bir kaside nazmetmesini istediklerini anlatır. O 

gece hiç uyumayıp, sabahladığını ve kardeşinin cenazesinde bir mersiye 

yazamazsa bunun büyük bir utanç olacağını düşünür ancak kendisini 

zorlamasına rağmen şiiri bir türlü yazamaz. Kendi kendine ‘Biliyor musun 

Cevâhirî yoksa bilmiyor musun?’’ diye birkaç defa sorar. En sonunda kalemi 

eline alan el-Cevâhirî’nin gönlünden şu mısralar kâğıda dökülür: 

 أ تعلم أم أنت ال تعلم     أبن  جراح الضحاای فم

 فم لیس كاملدعي قولًة     ولیس كآخر یسرتحم

Şehidin her yarasının bir dil olduğunu bilir misin? 

Bu dil ne boşuna konuşur ne de merhamet diler 8 

Suriyeli subay Adnan el-Malkî’nin bir suikast sonucu öldürülmesini 

fırsat bilen Muhammed Mehdî el-Cevâhirî, 1957’de Suriye genelkurmay 

başkanlığında el-Malki’yi anmak için düzenlenen törende mükemmel bir 

kaside sundu bunun neticesinde Suriye ordusunun şeref konuğu olarak ülkede 

kalmasına izin verildi. Bu arada genelkurmay başkanlığının yayınladığı ‘‘el-

Mecelle Askeriyye’’de yazı işleri başkanlığını üstlendi.9  

Nuri el-Saîd’in politikasına saldırmaktan asla yorulmayan el-Cevâhirî 

doğal olarak 1958’de monarşinin devrilmesini hoş karşıladı. Bağdat’a dönen 

şair devrimi kutlamak için güzel bir kaside kaleme aldı. Bu dönemde el-

Cevâhirî altın çağını yaşamaktaydı. Hem Iraklı Edebiyatçılar Birliği hem de 

Iraklı Gazeteciler Birliğine başkan seçildi.  

                                                 
8 Fikret Otyam, Cumhuriyet gazetesi, 09.03.1973, 

file:///C:/Users/pc/Downloads/CUMHURIYET-09.03.1973-4.pdf  
9 Abdullah el-Cebburi, a.g.e.,  s. 16. 
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el-Cevâhirî her ne kadar devrimi desteklemiş olsa da sonraki yıllarda 

devrimin politikalarını eleştirmeye başladı. el-Cevâhirî’nin en son çıkardığı 

ve sol görüşlü gazetesi ‘el-Ra’yu’l-Am’’ Abdulkerim Kasım’ın otoriter 

egemenliğine karşı şiddetli muhalefeti nedeniyle dikkati çekip kapanmak 

zorunda kaldı. 1961 ve sonrasında Irak’ ın içinde bulunduğu karanlık 

günlerden kaçan el-Cevâhirî Lübnan’a gitti. Burada ‘‘el-Ahtal el-Sagir’’ şiir 

festivalinde daha önce medhiye ve övgüyle söz ettiği Abdulkerim Kasım’ı 

eleştiren bir kaside sundu. Bu durumda Irak’a dönemezdi. Lübnan’dan yedi 

sene gurbette yaşayacağı Prag şehrine geçti. 1968’de 17 Temmuz darbe 

hükümetinin çağrısıyla vatanına geri döndü. Irak’lı edebiyatçılar birliğine 

yeniden başkan seçilen şaire yeni hükümet aylık 150 dinar tutarında bir maaş 

bağladı.10  

Muhammed Mehdî el-Cevâhirî 1969’da Berîdu’l-Avde (Dönüş Postası) 

isimli kitabını çıkardı. 1973’te Tunus’ta düzenlenen dokuzuncu edebiyatçılar 

konferansında Iraklı bir heyete başkanlık yaptı. el-Cevâhirî’ye Mısır, Fas, 

Ürdün gibi birçok ülke kapılarını açtı ancak o Suriye’de yaşamayı tercih etti. 
11 1980’lerin başında bir daha dönmemek üzerek Suriye’ye gitti. Şair 1997’de 

Şam’da vefat etti ve Siddi Zeynep garipler kabristanına defnedildi.12 

Muhammed Mehdi el-Cevâhirî’nin şiirlerinde vatan hasreti 

Muhammed Mehdî el-Cevâhirî ömrünün neredeyse yarısını sürgünde 

geçirmiştir. Ailesinden ve sevdiklerinden, arkadaşlarından, ona gençlik ve 

çocukluk anılarını hatırlatan Fırat ve Dicle’den uzakta gurbet acısı içerisinde 

yaşamıştır. Bütün bu acılarını şiirlerine yansıtan el-Cevâhirî hüzün, sitem, 

şikâyet ve ayrılık duygularıyla isyan içerisindedir. ‘‘el-Ilmu ve’l-Vataniyye’’ 

(İlim ve Vatan Sevgisi) isimli şiirinde memleketlerin ilimle mutluluğa 

kavuşacağını söyleyen şair ilme seslenir ve yağmur bulutuyla Irak’ın 

susuzluğunu gidermesini, cehalet ve düşmanlıkla örtülü Irak’ın âlimlerin 

ahlak ve terbiyesiyle bezenmesini diler:13  

 سلطان علم قد سعدت بك األوطان     فلیسم منك على املدى ای

                                                 
10 Abdullah el-Cebburi, a.g.e., s. 17. 
11 https://marefa.org/محمد_مهدي_الجواهري 
12 Sleman Ali Abubakr, a.g.e., s. 14. 
13 Sayte Ali Avvad el-Harbi,el-Hanin li’l-Vatan fi Şi’ri’l-Cevahiri: Dirase Fenniyye,Câmiatu’ş-

Şarkı’l-Evsat, Kulliyetu’l-Adab ve’l-Ulum, 2015, s. 45. 



DOĞU GÖÇ EDEBİYATI      263 

 

 ولیسق حبیك العراق لیشتفي          منه الغلیل ویرتوي الظمآن 

 هذب لنا أخالق أهلیه فقد            غشَّى علیها اجلهل والعدوان

 el-Cevâhirî’nin zihninde ülkesi, insanları,  doğası, suyu, havası ve 

Necef’iyle taze ve canlı kalmıştır. Kaybettiği vatanı hala onun şiirleri için bir 

ilham kaynağı olup, Dicle ve Fırat nehirleri onun methiyelerinin muhatabıdır. 

1926’da nazmettiği ‘‘Ande’l-Veda’’  (Veda Anında) isimli kasidesinde bu iki 

nehri ayrılık acısı çeken bir insana benzetir  :14 

 وكفى بدجلة أنكم ورَّأُدهُ      الفرات شجًى فراقكم له   حسب

Fırat’a üzüntü olarak ondan ayrılmanız yeter 

Ve Dicle’ye onun ziyaretçileri olmanız 

el-Cevâhirî bir başka kasidesinde neden gurbete çıktığını açıklar. Ona 

göre yüce gönüllü ve şahsiyetli olmaktan başka bir suçu olmayan özgür bir 

şair, esaret altına alınıp zincire vurulduğunda ülkesi tahammül edemeyeceği 

bir hapishaneye dönüşür: 

 على مثقل ابحلدید       ویشمخ كالقائد الظافر   سالم

 كأنَّ القیوَد على معصمیه        مفاتیح مستقبل زاهر

 رأقول مللقًى بتلك اجلباب         هزوء أبهواهلا ساخ

 تبوأ من سجنه غابة             تدور على أسد خادر 

Demir bukağılarla zincire vurulduğu halde muzaffer bir komutan edasıyla 

duran           kişiye selam olsun! 

Onun bileklerindeki zincirler aydınlık bir geleceğin anahtarlarıdır. 

Bu tehlikelerle karşılaşan kimseye diyorum ki: 

Zindanını, ininde oturan bir aslanın ormanı gibi yap! 

1956’da Suriyeli subay Adnan el-Malkî’nin vefatı üzerine Şam’da 

düzenlenen anma töreninde Irak’ı temsilen bulunan Muhammed Mehdî, Iraklı 

yetkililerin gazabını üzerine çeken bir kaside söyler ve bu nedenle bir buçuk 

                                                 
14 A.g.e., s. 46. 
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yıl Suriye’de ikamet etmek zorunda kalır. İtaat perdesini arkada bıraktığını ve 

şehidlerin meşalesiyle yolunu aydınlattığını söyleyen şair, kötülüklere karşı 

koyan yüreğiyle mücadele başlatacağını ifade eder :15 

     اخلنوع ورائي                                وأتیت أقباس مجرة الشهغاشیة  خلَّفت

 ودرجت يف درب على عنت السرى                      ألق بنور خطاهم ُوضَّاء

 وأتیت یعتصر األسى                                قلِب وینتصب الكفاح إزائي خلفت

 شهد الوفاء بعلقم اإلغراء                  ومحدت نفسا حرة مل تنتقص             

Irak’tan uzakta olmak el-Cevâhirî’nin vatan sevgisini zayıflatmaz. 

Çünkü ruhunda resmettiği vatan imgesi,  fiziksel olarak bulunulan yer 

değildir. Bu yüzden gidilen mekân asla terkedilen vatanın yerini tutamaz: 16 

 صورة الوطن املهدیك معرضه               أشجى وأهبج ما فیه من الصو ای

 غیومه وانبالج الشمس والقمر                     وقیظه وانثالج اللیل والسحر  

 ای صورة الوطن انصبت معاملها                 على معامل ما أبقت ید العصر

 منها أصیل، فلم تنسخ ومل تعر   تالحم الضوء يف عطر ويف نغم               

Muhammed Mehdî el-Cevâhirî’nin şiirinde vatan hasreti temi üç 

kısımda değerlendirilebilir. Bunlar vatan toprağına hasret, insana duyulan 

hasret ve çocukluk günlerine duyulan hasrettir.  Şair 1927 yılında yayınlanan 

‘Gazi’’ isimli şirinde, Irak’ın doğal güzelliklerini büyülenmiş bir şekilde 

anlatır: 17 

 العراق وكثبانه                               وروح العراق ورحيانه        سهول

 ودجلة مخراً وشهداً تسیل                           وزهو الفراِت و طغیانه       

 على ضفَّتیه ورمانه                                   وصفصافه وظالل النخیل   

 حتییك جذالنًة طلقًة                                وخرُی اهلوى الصدق جذالنه   

                                                 
15 Muhammed Mehdi el-Cevahiri, Divan, Daru’l-Avde, Beyrut 1982, s. 157. 
16 Sayte Ali Avvad el-Harbi, a.g.e., s. 49. 
17 A.g.e., s. 58. 
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Vatanın resmi onun zihninde hala canlı ve tazedir. İstemeyerek 

terkettiği çocukluğunun geçtiği yerleri, çayırları Fırat’ı ve Dicle’yi hatırlar. 

Gurbette yaşama sevincini yitirmiştir, Irak’ta geçen çocukluk yıllarını 

zihninde canlandırmaya çalışır.18 

 وردت عیون املاء صافیة            نبعاً فنبًعا فما كانت لرتویين      إين ِ 

 یشكوينای دجلة اخلری شكوى أمرها عجب       أن الذي جئت أشكو منه 

 ماذا صنعت بنفسي؟ قد أحقت هبا        ما مل حيقه بروما عسف نریون   

Muhammed Mehdî el-Cevâhirî, gurbette uzun yıllar kaldıktan sonra 

1968 darbesiyle birlikte kurulan yeni hükümetin çağrısıyla ülkesine geri 

döner. Prag’da geçirdiği yedi yılın ardından hasret ve şevk duygularıyla 

dolmuş olan el-Cevâhirî ruhunun ızdırap ve acılarını, 1969’da kendisi adına 

düzenlenen onur davetinde okuduğu ‘‘Erih Rikabek’’ isimli kasidesinde şöyle 

ifade eder: 19 

    والً على خطِر ركابك  من أیٍن ومن عثِر                  كفاك جیالِن حمم  أرحْ 

 كفاك موحش درب رحَت تقطُعُه                  كأن مغرَبَّه لیٌل بال سحر            

 وای أخا الطری يف ورِد ويف صدِر          يف كل یوٍم لُه عشٌّ على شجر          

 عرایَن حيمل منقاراً  وأجنحًة               أخفَّ ما ملَّ من زاٍد  أخو سفر

 نفسك ما تعیا النفوس به             من فراط منطلٍق أو فراط منحدر حبسب

Şair 1962’de yazmaya başladığı ve 1972’nin sonlarına doğru 

Prag’dayken bitirdiği ‘‘min Defteri’l-Gurbe’’ (Gurbet defterinden) isimli 

kasidesinde dostlarından ve arkadaşlarından uzakta olduğu için özlemle dolup 

taştığını ve onları hatırlamanın kendisini üzdüğünü ve bu yüzden ümitsizliğe 

kapıldığını söyler: 20 

 بعید لكم حين حنیين                      وبذكراكم تثار شجوين          من

 ين      وإذا ما خطرمت خطر الیأ                         ُس وسواى تیقين بظنو 

                                                 
18 A.g.e., s. 59. 
19 Muhammed Mehdi el-Cevahiri, a.g.e., C. IV, s. 68. 
20 Sayte Ali Avvad el-Harbi, a.g.e., s. 71. 
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 ای أحباَي  واللیايل  عجیبا                       ٌت عجاٌف أيكلَن كلَّ مسني      

 وبنو الدهر ميخرون على أثبــــ               ـــــاج غیِب حممٍل ابلسفني       

Arkadaşı Seyyid Abdullatif Şevvaf’ın bir mektubuna cevaben kaleme 

aldığı kasidesinde, özlem duygularını dışa vururken, hatıraların teselli olmasa 

ondan ayrılığın ne kadar üzücü olduğunu söyler. Hayat acılığı ve tatlılığı 

içinde barındırır, ‘‘Uzun yıllar gurbetin bu susuzluğunu çekeceksek bari 

küçük bir zaman diliminde olsun susuzluğumuz giderilsin’’ diye temenni de 

bulunur:21 

 زیدوَن ما أحلى      معانیَك، وما أطرى’ أاب

 لقد أوحشنا بعُد    َك لوال نعمة الذكرى

 زیدوَن والدنیا      ميازج  حلوها املرَّأ’أاب 

 سنبقى طول أعواٍم      جفاٍف  نستقي شهرا

Muhammed Mehdî el-Cevâhirî bazen de çocukluk günlerinin geçtiği 

mekânları betimler. Fırat nehrini ve onun kıvrımlarını, çocukluk ve ergenlik 

yıllarındaki Necef ve Hira şehirlerinin yollarında, Kûfe’nin kumları ve oyun 

bahçelerindeki canlı ve solgun hatıralarını benzer şekilde hatırlar. Fırat’ın 

kıyısına demir atmış yelkenli gemileri anımsayan şair şöyle seslenir :22 

 مالعب أترايب  ِبنعطف                          من الفرات، إىل كوفاَن فاجلُزِر    وای

 فاجلسُر عن جانبیه خفُق أشرعٍة                      رفَّافٍة يف أعايل اجلو  كالطُّرر   

 مساحبه                         من ابن ماء  السما  ما جرَّ من أُُزر اخلرنق ابق يف’إىل 

 شقائقه  مل أتل انشرًة                           نوافج املسك  فض تها ید املطِر     ’تكلم  

Şair 1962 yılında  ‘‘Yâ Diclete’l-Hayr’’ isimli kasidesini nazmeder. Bu 

kasidesi ülkesi ile ilgili yazdığı en güzel şiirlerinden biridir. Kasidede sık sık 

hitap edilen Dicle nehri vatan hasretinin sembolüdür. İçindeki özlemi adeta 

Prag şehrinden Irak’a duyurmaya çalışan el-Cevâhirî, gönülsüzce ayrıldığı 

                                                 
21  Muhammed Mehdi el-Cevahiri, a.g.e., C. III, s. 335. 
22 A.g.e., C. IV, s. 70. 
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Dicle nehrini selamlar. Dünyanın hiçbir yerindeki nehrin onun yerini 

alamayacağını ve onun suyunun tadına sahip olamayacağını söyler:23 

 سفحك عن بعٍد فحییين           ای دجلة اخلری ای أمَّ البساتنِي         حییت

 حییت سفحك ظمآانً ألوذ بِه              لوَذ احلمائِم بني احلني واحلنِي       

 نبعاً أفارقه            على الكراهة بني احلني واحلني     ای دجلة اخلری ای 

 إين وردت عیون املاء صافیة          نبعاً فنبعاً فما كانت لرتویين          

Sonuç 

el-Cevahiri’nin vatanından uzakta olması ve ondan mahrum edilişi 

şiirlerinde gurbet ve memleket özlemi konularının sık sık yer almasına sebep 

olmuştur. el-Cevahiri kişisel tecrübesinden yola çıkarak şiirlerinde Irak 

halkının ızdırap ve acılarını kaleme almıştır. Onun şiirlerinde vatan imgesi 

kendi sıkıntıları ve üzüntüleriyle iç içe geçmiştir. el-Cevahiri’nin hayatının 

inişli çıkışlı seyri Irak’ın siyasi geçmişinin de adeta bir yansıması olmuştur.  
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MÜLTECİ KANARYA YAHYA MUHAMMED BERZAK’IN 

HAYATI VE EDEBÎ KİŞİLİĞİ 

Sultan ŞİMŞEK 

1929-1988 yılları arasında yaşamış olan Yahya Muhammed Berzak 

Filistinli şairler arasında önde gelen ve daha sonraki nesiller üzerinde etki 

bırakan şairlerdendir.

Filistin’in güneyinde yer alan Bire’s-seb’ şehrinde doğan şair ilkokulu 

burada okumuş, orta ve lise eğitimini Gazze ve Kudüs şehirlerinde 

tamamlamıştır. Daha sonra da Beyrut Arap Üniversitesi’nin Arap Edebiyatı 

bölümünden mezun olmuştur. 1952’de çalışmak için Filistin’den ayrılarak 

Kuveyt’e gitmek zorunda kalmış hayatının sonuna kadar orada yaşamıştır. 

Kuveyt’te liselerde Arapça öğretmenliği yapmış olan şair çalışkan ve titiz bir 

öğretmen olarak tanınmış ve sevilmiştir. Ve Kuveyt’te vefat etmiştir.  

Çocukluğundan beri devam eden böbrek rahatsızlığı nedeniyle iş ve aile 

hayatı dışındaki vakitlerini evindeki kütüphanesinde çalışarak geçirmiştir. 

Ülkesini hiçbir zaman unutmayan şair üniversite eğitimi için Lübnan’a gidip 

gelirken Lübnan’daki Filistinli Mülteci kamplarına gitmiş, elinde ne var ne 

yok halkı için harcamıştır. Öyle ki sağlığında çok istediği halde şiir divanını 

basmak için imkân bulamamıştır. İnce ruhlu, düşünceli, merhametli ve fedakâr 

bir kişiliğe sahip olan Yahya Berzak etrafından büyük bir sevgi ve saygı 

görmüştür. 

Şiirde şekil olarak geleneksel şiire bağlı kalmış ve Arap klasik şiirinin 

kendine özgü zengin bir hazine olduğuna inanmış, ancak içerikte daha önce 

kullanılmayan yeni ifadeler ve güncelliğe önem vermiştir. Bütün hayatı şiir ile 

şiirleri de hayat ile dolu olan nadir şairlerden olan Yahya Berzak’ın, Modern 

Filistin Edebiyatı’nda var olan vatana dönüş akımı içerisinde önemli ve öncü 

bir yeri vardır. 

Çalışmamız hazırlanırken, şairin 2010 yılında basılan iki ciltlik 

divanından, kendisi ve eşi ile yapılmış gazete ve dergi röportajlarından, torunu 

Meryem Berzak tarafından yapılmış yüksek lisans tezinden ana kaynaklar 

olarak istifade edilmiştir. Filistinliler tarafından şiirleri ezbere bilinen, 

bestelenmiş şiirleri dillerde dolaşan şair hakkında, Meryem Berzak’ın tezi 

                                                 
 Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, Arap Dili ve 

Belağatı Öğretim Üyesi (sultan.simsek@istanbul.edu.tr). 
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dışında gerek Arapça, gerek İngilizce, gerekse Türkçe dilinde yapılmış 

herhangi bir ilmi araştırmaya rastlanamamıştır. Şair ile ilgili yapılan 

çalışmalar çokta kapsamlı olmayan gazete ve edebi dergi yazıları ile sınırlı 

kalmıştır. Bu durum araştırmamızı bir nebze zorlaştırmıştır. Kendisinden 

sonra gelen nesiller üzerinde etki bırakmış Çöl Şairi, Kays, Mülteci Kanarya 

gibi lakaplarla anılan Yahya Berzak’ın hayatının ve edebî kişiliğinin daha 

önce ülkemizde her hangi bir ilmi araştırmaya konu olmaması bizi bu konuda 

çalışmaya iten nedenlerden biridir. 

I. YAHYA BERZAK’IN HAYATI 

13 Nisan 1929’da Gazzeli bir ailenin çocuğu olarak Filistin’in 

güneyinde bulunan Bire’s-seb‘ şehrinde dünyaya gözlerini açtı. Aynı zamanda 

şair olan babası Muhammed Berzak bu şehirdeki okullardan birinde öğretmen 

olarak çalışıyordu. Bire’s-seb‘ şehri sakin bir çöl şehri idi. Yahya Berzak’ın 

ilk şiir yolculuğu bu sakin çöl şehrinde başladı. Burada yazmaya başladığı 

şiirler rağbet görmeye ve insanlar arasında gittikçe tanınmaya başladı. Öyle ki 

çevresi ona “ Şâiru’s-sahrâ” (Çöl şairi) lakabını verdi. Yaşı henüz on ikiyi 

doldurmamıştı ki Gazze’de başladığı okulda icra edilen bir şiir yarışmasında 

“Sâirun” (Başkaldıran) adlı şiiriyle ödül kazandı. Milli gün kutlamalardan 

birinde konuk olarak bulunan Mısır’ın Filistin işlerinden sorumlu bakanı 

Hilmi Paşa’nın önünde okuduğu şiir hayatının akışını değiştirdi. Hilmi paşa 

çocuk yaştaki bu şairi takdir ederek, ona birkaç soru sordu ve aldığı 

cevaplardan hoşnut olmuş olacak ki Yahya Berzak’ın Kudüs’te bulunan ve 

lise seviyesinde eğitim yapan Ravza okulundaki bütün masraflarını şahsi 

olarak üstlendi. Bu lisede iyi bir eğitim alan şair daha sonra Beyrut Arap 

Üniversitesi’nin Arap Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 1 

Yahya Berzak küçükken böbrek hastalığından sıkıntı çekiyordu. 

Arkadaşları ile oyun oynaması yasaktı. Bir seferinde arkadaşları onu okulda 

oynamaya ikna ettiler. Ancak bu oyuna katılımı doğrudan ameliyata 

alınmasını gerektirecek bir kanamaya sebep oldu. Bunun üzerine hocası 

Menah Hûrî onunla ilgili bütün resmi işlemleri ve masrafları üstlendi. Zira 

ailesinin Bire’s-Seb’ten Gazze’ye gelmesini beklemek öğrencisinin hayatını 

tehlikeye atardı.2  

                                                 
1 Yahya Berzak, el-Kenârî el-Lâciu, el-Amâlu’ş-şi‘riyyeti’l-kâmile, I-II, Beytu Filistîn li’ş-şir 

Dımaşk 2010, C. I, s. 19. 
2 Semir Atiyye, Zevcetu’ş-Şair Yahya Berzak Fî  Zikrâ’r-rahîl, 24.01.2010 

www.womenfpal.com. 
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İş hayatına öğretmen olarak başlayan Yahya Berzak ilk öğretmenlik 

deneyimini babasının müdür olarak çalıştığı Bire’s-seb‘ şehrinde edindi. 

Ayrıca burada 1947’e kadar askerlik eğitimi aldı. 1948 Nekbe’ sinden sonra 

Gazze kıyıları Yafa, Hayfa ve Askalan gibi şehirlerden sürülen Filistinlilerle 

dolmuştu. Yahya Berzak bu mültecilerin ihtiyaçlarının bir kısmını 

karşılayabilmek için arkadaşlarıyla gece gündüz çalışıyordu. Bu dönemde 

mülteciler için ekmek toplama kampanyası başlatmıştı. Arkadaşlarıyla 

beraber Gazze’deki fırınlardan ekmek toplayıp mültecilere dağıtıyorlardı. İşte 

tam da bugünlerde esnaf olan kayın babası onun hayır işlerindeki 

koşuşturmasından etkilenerek kızını onunla nikâhlamak istedi.3 Ve ellili 

yılların başında annesi Kıbrıs Türklerinden olan Servet İsa Bedir ile evlendi. 

Servet İsa Bedir, son nefesine kadar Yahya Berzak’ın yanında olacak, hem 

evinin hanımlığını, hem dokuz çocuğunun anneliğini ve hem de şiirlerinin ilk 

işiteni olarak edebî eleştirmenliğini başarıyla sürdürecekti.  

Yahya Berzak evlendikten sonra Gazze’de yaşayacakları bir ev inşa 

etmeye başladı. 4Daha sonra sembolik bir ücretle Gazze’deki mülteci 

kamplarında öğretmenlik yaptı. Öğretmenlik karşılığında ilk zamanlarda 

sadece içinde soğan, patates ve bazı kahvaltılık malzemelerin bulunduğu bir 

yiyecek kolisi veriliyordu. Daha sonra lise mezunu olanlar için 7-8 cüneyh, 

üniversite mezunları için ise 14 cüneyhlik bir maaş takdir edilmişti. Ki o 

dönemde okula varmak için binilen taksiye 28 cüneyh ödenirdi. 1953’te ilk, 

orta ve lise düzeyindeki okullarda çalışmak, orada konferanslarda, 

sempozyumlarda ve şiir meclislerinde Filistin meselesini anlatmak üzere 

Kuveyt’e gitti. Ancak evi Gazze’deydi ve Gazze’deki işlerini de sürdürmeye 

devam etti. 1953- 1967 yıllarında Kuveyt ve Gazze arasında adeta mekik 

dokudu.  

1967 yılında Filistin halkının aldığı ikinci ağır darbe esnasında 

Kuveyt’te Filistin meselesini anlatan şiir dilinde tiyatrolar yazıyor ve bunu el-

Harîrî ortaokulundaki öğrencileriyle sahneye koymaya çalışıyordu. Vatanı 

için eğitim alanında gecesini gündüzüne katarak hiç durmadan çalışırken 1967 

                                                 
3 Muhlis Berzak, Tebennâ rağîfe’l-lâcii ve zevvecehu ibnetehu, 05.12.2017 

www.baseer.online.com 
4 Yahya Berzak, C. I, s. 19. 
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olaylarının vuku bulmasından sonra birlik olmaktan aciz kalan Arap dünyasını 

eleştiren yazılar kaleme aldı.5 

70’li yılların başlarında Yahudi ajanlarından biri şairin Gazze’de inşa 

ettiği evi aldı ve kendi ailesiyle şairin evine yerleşti. Bu olay şairin derin 

teessürüne neden oldu.6 

İlerleyen yıllarda Kuveyt Üniversitesinde Filistinli gençlerin tertip 

ettiği edebî faaliyetlere katılmak bir nebze de olsa moral bulmasını sağladı. 

Yaşları birbirlerine yakın olan altı çocuğunun üniversite tahsillerinin aynı 

zamanlara denk gelmesinden dolayı maddi sıkıntıları arttı.7Bütün parasını 

okul masraflarına harcıyor ve ay sonunu zor getiriyordu. Bu nedenle sabah bir 

okulda, öğleden sonra başka bir okulda çalışıyor, ayrıca Kuveyt’teki bazı 

gazetelerde tashih işinde çalışıyordu. 

16 Eylül 1982 yılında batı Beyrut’ta İsrail yanlılarının Sabra ve Şatilla 

adındaki mülteci kamplarını basarak çocuklar dâhil olmak üzere yüzlerce 

kişinin öldürülmesi olayı üzerine kalp krizi geçiren Yahya Berzak’ın, 

ülkesinden gelen her çatışma ve katliam haberinde kalbi zayıf düşmeye 

başladı. 1986’da Lübnan’daki Filistin Mülteci kamplarına düzenlenen bir 

başka saldırı haberini alınca bir kez daha kalp krizi geçirdi. Bu kriz kısmi bir 

felce neden oldu. Ve yaklaşık bir yıl sonra, 14 Ocak 1988 yılında, akşamüzeri 

hayata gözlerini yumdu. 

Vefat günü en son yazdığı şiiri, intifadayı başlatan olayı övdüğü 

“Şirâu’l-Celîl” adlı şiiri oldu. Şiirinin beyitlerini iki saat boyunca üzerinde 

çalışarak tamamladıktan sonra vefat etti. Bu şiirin son beyitleri ise şöyleydi: 

 
  توارى الفىت و لكن ذكراه8
Genç toprağa verildi ancak, hatırası 

 ستبقى لنا الشعاع اهلادي 
Kalacaktır yol gösteren ışık olarak. 

 

Şair vefat günü ikindi vakti arkadaşlarını ve gurbetteki çocuklarını 

aramış, o gün sağlığını kontrol için evine gelen doktora bir daha gelmemesi 

                                                 
5 Yahya Berzak, C. I, s. 21. 

6 Yahya Berzak, C. I, s. 21. 

7 Yahya Berzak, C. I, s. 21.-22 

8 Yahya Berzak, C. I, s. 22. 
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gerektiğini, bunun son kontrolü olduğunu söylemişti. Komşuları tarafından da 

çok sevilen şair vefat ettiğinde bütün apartman sessizliğe bürünmüş ve 

oturduğu apartmandaki bütün daireler taziye gelenlere açılmıştı. 9 

II. ŞAHSİYETİ 

Yahya Berzak ince düşünceli,  doğruluk ve dürüstlüğü hayat düsturu 

edinmiş, iyilik yapmaya aşık ve ihtiyaç sahiplerine yardım için daima koşturan 

bir kişiliğe sahipti. Ailesi, öğrencileri ve halkı için elinden gelen bütün 

fedakârlıkları yapıyordu. Eşi şairin vefatından uzun yıllar sonra verdiği bşr 

röportajda şairin şahsiyetine ışık tutan şu sözleri söylemiştir: 

 “Onu hatırladığımda bazen, Ebu Muhammed aramızda olsaydı direniş, 

şehitler ve kahramanlar hakkında yazardı, diyorum. Kendime Filistin’in 

başına gelen olaylar hakkında yazması muhtemel olan kasideleri soruyorum. 

Ancak bazen de bu acılardan istirahate çekildi diyorum. Zira Sabra ve Şatilla 

Katliamında halkının kanının akıtılmasına duyduğu üzüntüden dolayı kalp 

krizi geçirmişti. Kalbi daha çok belaya, yeni acılara nasıl tahammül 

edebilirdi? Allah ona rahmet etsin. O, insandı, şairdi, ince düşünceliydi, 

ailesine, çocuklarına halkına ve vatanına aşıktı.” 10 

 Değerlerine uygun yaşayan, gösteriş ve kayırmaya tenezzül etmeyen, 

oldukça mütevazı bir kişiliğe sahipti. Evinden çalışan bir işçiyle oturup sohbet 

eder, ona değerli bir konuğu gibi ikramda bulunurdu. Akşam saat dokuzdan 

sonra dışarı çıkmaz, odasına çekilir okumaya başlardı. Çalışma odasının yanı 

sıra ayrıca yatak odasında uyumadan önce okuduğu kitaplardan oluşan özel 

kitaplığı vardı. Yürüyüş yapmak ve dışarı çıkmak gibi adetleri yoktu. Aksine 

işinden ve ailesinden artan her vakitte çalışma odasına gider, şiirleri ve 

kâğıtları arasında otururdu. 11 

a. Baba Olarak Yahya Berzak 

Yahya Berzak’ın altı çocuğu olup her birinin arasında birer sene vardı. 

Çocuklarına karşı son derece sevgi ve merhamet dolu ve düşkün bir babaydı. 

                                                 
9 Semir Atiyye, Zevcetu’ş-Şair Yahya Berzak Fî Zikrâ’r-rahîl, 24.01.2010 

www.womenfpal.com. 
10 Semir Atiyye, Zevcetu’ş-Şair Yahya Berzak Fî Zikrâ’r-rahîl, 24.01.2010 

www.womenfpal.com. 
11 Semir Atiyye, Zevcetu’ş-Şair Yahya Berzak Fî Zikrâ’r-rahîl, 24.01.2010 

www.womenfpal.com. 

 



DOĞU GÖÇ EDEBİYATI      273 

 

Sadece çocuklarını değil onların arkadaşlarını da son derece saygılı 

davranırdı. Onlara kendi evlatları gibi muamele ederdi. Macit ve Muhammed 

adlı iki oğlu üniversite eğitimi için Kuveyt dışına çıktığında onların gidişine 

alışmakta zorlanmış, her ne zaman ailecek sofraya otursalar onların 

yokluğundan dolayı hüzünlenmiştir. Gurbetteki çocuklarına özlemi 

depreştiğinde eşinden kahve ister ve onlara şiir yazmak için köşesine çekilirdi. 

Çocuklarına yazdığı bu şiirler divanında yer almıştır.  12  

b. Bir Vatanperver Olarak Yahya Berzak 

Yahya Berzak vatanına son derece bağlıydı. Yahudilerin Filistin’deki 

işgalini hiçbir zaman kabullenemedi. Mesela Gazze’yi işgal ettiklerinde 

Yahudiler oradan çıkana kadar mücadele etmeye ve Gazze’ye asla ayak 

basmamaya karar vermişti. Şair Kudüs’ü çok severdi. Kudüs’te Ravza 

Medresesi’nde okumuştu.  Ortaokul yıllarında iken Gazze ve geçmişi ile alay 

eden arkadaşlarının bu tavrına içerlemiş ve “Gazze Akdemu Min Ruma” 

(Gazze Roma’dan daha eskidir) diye bir makale kaleme almıştı. Bu makalede 

Gazze’nin tarihine değinirken kullandığı dil ve üslup hocası Menah Huri’nin 

dikkatini çekmiş ve bundan sonra onunla özel olarak ilgilenmeye başlamıştır. 
13 

Gençlik yıllarından itibaren Filistinli mülteciler için varını yoğunu 

harcayan Yahya Berzak 1970 yılında Filistin halkının mücadelesine katılmak 

üzere Filistin’e gitmiş, dönüşte eşinden ve komşulardan Filistin halkı için 

elbise, battaniye gibi zaruri ihtiyaçların karşılanmasını talep etmiş, kendisi de 

evindeki giysi dolaplarını açarak hem kendisinin,  hem eşinin, hem de 

çocuklarının kıyafetlerini, evdeki çarşaf ve battaniyeleri toplamış ve bunların 

hepsini zor durumda olan Filistinli kardeşlerine göndermiştir.14 

c. Bir Öğretmen Olarak Yahya Berzak 

Yahya Berzak öğretmenlik mesleğini kutsal bir meslek olarak görüyor, 

öğrencilerine kendi çocuklarına davrandığı gibi davranıyor ve onları elinden 

geldiği kadar ilmi olarak donatmaya çalışıyordu. Sabah namazından sonra 

                                                 
12 Semir Atiyye, Zevcetu’ş-Şair Yahya Berzak Fî Zikrâ’r-rahîl, 24.01.2010 

www.womenfpal.com. 
13 Semir Atiyye, Zevcetu’ş-Şair Yahya Berzak Fî Zikrâ’r-rahîl, 24.01.2010 

www.womenfpal.com. 
14 Semir Atiyye, Zevcetu’ş-Şair Yahya Berzak Fî Zikrâ’r-rahîl, 24.01.2010 

www.womenfpal.com. 
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okula gitmek için hazırlanır ve her gün okula ilk gidenlerden olurdu. Bu 

sebeple okulun müdürü ona okulu açması için anahtarını vermeyi 

düşünmüştü. Babaları ile okula giden çocuklar herkesten önce okulda 

olmaktan şikâyet ederlerdi.15 

Öğrencilerin durumlarını titizlikle takip eder, derslere mutlaka 

hazırlanarak gider, işleyeceği derslerin konusuna uygun şiirler seçerdi. 

Kuveyt’teki Abdullah Salim es-Sabah Lisesi’nde uzun bir süre radyo yayın 

yöneticiliğini üstlenmişti. Bu radyoda vatan ve millet bilinci, kültürel kimlik 

konularında yayınlar yapıyordu. 16  

III. YAHYA BERZAK’IN EDEBİ KİŞİLİĞİ 

Şair küçüklüğünden beri hastalığından dolayı daha çok evde vakit 

geçirir ve yalnız kalırdı. Ve kitaplarla dostluğu bu şekilde başladı. 15 yaşında 

ilk kez şiiri gazetelerde yayınlandı. Bu şiirin konusunu ülkesi ve ülkesi ile 

ilgili üzüntü duyduğu hususlar teşkil ediyordu. 17 

Gazze’de okurken Lübnanlı Şair Menah Hûrî’nin öğrencisi oldu. 

Menah Hûrî şiirlerine kalbindeki memleket sevgisini ve özlemini yansıtıyor, 

Lübnan’ın ulu dağlarından, çoşkun akan ırmaklarından, hoş kokulu 

çiçeklerinden bahsediyordu. Bu şiirler ile şiir dünyasını keşfeden Yahya 

Berzak’ın kısa sürede kendi içindeki büyük şiir yeteneği ortaya çıkacaktı.18 

İyi bir roman okuyucusu olan Yahya Berzak, Tolstoy, Dostoyevski, 

Hemingway gibi yazarların romanlarını beğenirdi. Kendisi hikâye yazma 

denemelerinde bulunsa da onun hayatında edebi tür olarak şiir en başta yer 

alıyordu.19Şair, tiyatronun da önemli olduğunu düşünüyor ve şiirsel tiyatro 

metinleri kaleme alıyordu. Yahudilerin dünya kamuoyu önünde haksız 

davalarını tiyatro sinema gibi sanatları kullanarak haklı gibi gösterdiklerini ve 

Müslümanların da bu konuda geri kalmaması gerektiğini düşünüyordu.20 

                                                 
15 Semir Atiyye, Zevcetu’ş-Şair Yahya Berzak Fî Zikrâ’r-rahîl, 24.01.2010 

www.womenfpal.com. 
16 Semir Atiyye, Zevcetu’ş-Şair Yahya Berzak Fî Zikrâ’r-rahîl, 24.01.2010 

www.womenfpal.com. 
17 Yahya Berzak, C. II, s. 858 

18 Yahya Berzak, C. II, s. 222. 

19 Yahya Berzak, C. II, s. 867. 

20 Yahya Berzak, C. II, s. 868. 
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Tiyatro metinleri dışında diğer edebî türlere de ilgi duyan Berzak Âfâk 

dergisine verdiği röportajda her ne kadar şimdiye kadar yazdıklarını 

yayınlamakta başarılı olamasa da gelecekle ilgili planlarının olduğunu, uzun 

öyküler, edebî tahliller ve siyâsî makaleler yazmak istediğini belirtiyordu.21 

Şairin Gazze ihtilalinden önce, 1943 ve 1955 yılları arasında yazdığı 

şiirlerin hepsi kayboldu. Sadece çocukluk günlerinde yazdığı “Kamer” adlı 

kasidesi kaldı.  

Kuveyt ve Filistin gazetelerinde yayınlanmış olan çok sayıda şiiri 

vardır. Ahbâru Filistin gazetesinde yayınlanan “Min verâi’l-kadabân” 

şiirlerinden biri olup, ed-Dıf’a, el-Kuds, el-Enbâu’l-Kuveytiyye şiirlerinin 

yayınlandığı diğer bazı gazetelerdir.  

Yahya Berzak’ın şiirleri dinleyicileri tesiri altına alırdı. Eşinin ifade 

ettiğine göre Gazze’deki okullardan birinde bir şiir okumuş ve orada bulunan 

dinleyicilerden biri kasidenin etkisinden ve üzerinde bıraktığı duygusal 

tesirden çıkamayarak hastaneye gitmek zorunda kalmıştı.  

Şair yazdığı şiirleri önce eşine okur, onunla istişare ederdi. Eşi bazen 

kullandığı bazı kelimelerin ağır ifadeler olduğunu ve sadeleştirmesi 

gerektiğini söyler, o da eşinin bu eleştirilerini dikkat alırdı.22Yahya Berzak 

Filistin’de şiir denilince ilk akla gelen şairler arasındaydı. Şair Yasir Ali, 

'Kulakların Pasını Silen Divansız Şâir’23 adlı yazısının ilk cümlesinde seksenli 

yıllarda Yahya Berzak’ın yazdığı şiir beyitlerinden en az birini ezberlememiş 

olan bir Filistinli bulunmadığını ifade etmiştir. 24 Kendisinin sahip olduğu 

büyük şiir yeteneği edebiyat çevrelerinde büyük takdir ve beğeni toplamış 

olup kendinden sonra gelen şairleri de etkisine almıştır. Pek çok şair 

hayattayken Yahya Berzak’a ithafen şiir yazmış, vefatından sonra da ona 

yazılan mersiye türü şiirler çoğalmıştır. Bu şiirlerden bazılarının şairleri ve 

başlıkları şöyledir:25 

Ali el-Hasan: İlâ Ehî Yahyâ-1988 ( Kardeşim Yahya’ya) 

                                                 
21 Rîm Ferîd el-Keylânî, Likâun mea’ş-şâir Yahyâ Berzak, Kuveyt Üniversitesi Âfâk 

Dergisi, Kuveyt 1972, (Yahya Berzak, el-Kenârî el-Lâciu, el-Amâlu’ş-şiriyyeti’l-kâmile, C. 

II, s. 871-878. 
22 Semir Atiyye, Zevcetu’ş-Şair Yahya Berzak Fî  Zikrâ’r-rahîl, 24.01.2010 

www.womenfpal.com. 
23 Yasir Ali, Şâirun etrabu’l-âzân lakinnehu mâ zâle bilâ dîvân, el-Kenârî el-Lâciu, el-

Amâlu’ş-şiriyyeti’l-kâmile, C. II, s. 890. 
24 Yahya Berzak, C. II, s. 882 

25 Yahya Berzak, C. II, s. 882-907. 
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Hâlid Fevzi Abduh: Tevemu’r-rûh-1987 (Ruh İkizi) 

Muhammed Zuğarî: Fî risâi’ş- şâiri’l-filistînî Yahya Berzak-1988( 

Şair Yahya Berzak’a Mersiye) 

 Ekrem Arafât: İlâ ruhi’ş-şâir-1988 

 Meryem es-Sayfî: Mine’l-kalb-1988 

 Ali el-Hasan: Aşkun yesîru ale’d-durûb-1988( Yollarda Yürüyen 

Aşk) 

Ömer Muhlis Yahya Berzak: Risâu Ceddî-2016 (Dedeme Mersiye) 

 Filistinli şairlerden olan Ahmed Matar, Şükrî Fulful, Muhammed 

Hasîb e-Kâdî Filistinli şairlere dair yazdıkları değerlendirme yazılarında 

Yahya Berzak’ın parlak şiir yeteneği ve şiirlerinin hem şekilsel hem de mana 

açısından sahip olduğu güzellikler bakımından tartışmasız olarak en önde 

gelen şairler arasında olduğunu söylerler.26 

Ayrıca Yahya Berzak ile yapılmış pek çok dergi ve gazete röportajı 

bulunmaktadır. Bu röportajlar Şairin kültürel arka planını, şiire ve hayata 

bakış açısını, vatan ve yurt sevgisini anlamak için önemli vesikalardır.27 

Şair hakkında torunu Meryem Berzak tarafından Gazze İslam 

Üniversitesi’nde “Yahya Berzak’ın Şiirinde Sanatsal Yapının İnşası” konulu 

bir yüksek lisans tezi yapılmıştır.  

Ayrıca Gazze’deki edebiyat birliği Yahya Berzak’ın hayatı ve edebi 

kişiliği hakkında değerlendirmelerde bulunan konuşmaların yapıldığı bir 

anma günü düzenlemiştir. Bu toplantıya şair ve araştırmacılar katılarak Yahya 

Berzak’ı çeşitli yönlerden ele almışlardır. Bu etkinlik Gazze’deki İlim ve 

Kültür Merkezi’nin salonlarında gerçekleştirilmiştir. Anma günü “Üretken 

Bir Şair olarak Yahya Berzak” başlığıyla yapılmıştır. Dr. Halil Kitmanî, 

Meryem Berzak, Samiye Sekîk, Hüseyin Dervâşe konuşmacılar arasında yer 

almak olup ayrıca şairin kızı Mehâ Berzak da toplantıda bulunmuştur.28 

IV. YAHYA BERZAK’IN ŞİİRLERİNİN ŞEKİL VE İÇERİĞİ 

Şairin şiirlerinin ana teması Filistin ve Filistin halkının başına gelenler 

olmakla beraber, şiirinde işlediği konular çok çeşitlidir. Çocukluk günlerinde 

yazdığı şiirlerde hastalığının üzerinde bıraktığı etkilerden ve yalnızlığından 

                                                 
26 Bu değerlendirmelerin tam metinleri için bkz. Yahya Berzak, C. II, s. 879-881. 

27 Yahya Berzak, C. II, s. 257. 

28 Merkezu’l-ilmi ve’s-sekafe, Gazze, Yevmu’d-dirâsî ani’ş-şâir Yahyâ Berzak, www.scc-

online.net 
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dem vurur. On beşli yaşlarda gazel türü şiirler yazmaya başlar ve bu şiirleri 

meşhur olunca okul müdürü ona Kays lakabını verir. Verdiği bir röportajda 

şiirinin mihverinde bütün renkleriyle sevgi ve ülkesi Filistin olduğunu ifade 

eder.29Ona göre şairlik yeteneği doğuştan gelen bir yetenektir. Bu yeteneğin 

ilham perisinin ise sevgi olduğunu düşünür. Ona göre şiir ve sevgi duygusu 

ikiz kardeşlerdir. Şair bu konuda bir şiir beyitinde “Sevgi dinimdir, 

imanımdır.” diye İbn Arabî’ye atıf yapar. Ve kendisinin de böyle 

düşündüğünü ifade eder. 

Yahya Berzak şiirlerinde tasvir uslubuna sık sık yer verir. Şiirlerinde 

şiir sanatının güzelliklerinden taviz vermeden İslam ümmetinin ve Arap 

toplumunun sorunlarına değinmiştir. Özgür ve yenilikçi bir dili vardır.  

Şair şiirde Arap şiirinin geleneksel kaside uslubna bağlı kalıyor ve aruz 

vezniyle kafiyeleriyle klasik Arap şiirinin büyük bir kültürel hazine olduğuna 

inanıyordu. Şiir ona göre ahenkli müzikal bir yapıya sahip olması yönüyle 

nesirden ayrılıyordu. Modern dönemde klasik Arap şiirine yapılan saldırıları 

anlamsız bulduğunu ifade ediyordu. Ayrıca şair, klasik Arap şiirinin 

bahirlerinin, vezinlerinin kasidenin içeriği çağın anlayışına hitap ettiği ve 

yenilendiği müddetçe geleceğe taşınacağına inanıyordu. 30Bununla birlikte 

Yahya Berzak, serbest şiiri dışlamadığını örneğin Mahmud Dervişin şiirlerini 

herkes gibi kendisinin de beğenerek okuduğunu ifade etmiştir. Klasik kültür 

mirasının korunmasının önemli olduğunu vurgulamıştır. 

Eşinin verdiği röportajdan anladığımız kadarıyla şair, el-Kenârî el-

Lâciu adlı kasidesini çok severdi. Bu şiirinin bir hikâyesi vardır. Bu hikaye 

hem eşinin Semir Atiyye’ye verdiği röportajda eşi tarafından hem de 

kendisinin gazetelere verdiği röportajlardan birinde kendisi tarafından 

anlatılmaktadır. Hikaye özetle şöyledir;Yahya Berzak Kuveyt’te evde ailesi 

ile birlikte otururken, pencerelerine, havanın aşırı sıcaklığından dolayı 

susuzluktan ve açlıktan bitap düşmüş bir kanarya konmuştu. Pencereyi açıp 

kanaryayı alan Yahya Berzak avucunda sessiz ve sakince duran, kaçmak için 

hiçbir çaba sarfetmeyen adeta şairin evine sığınan kuşun manzarasından çok 

etkilenmiş ve kendi evine sığınmış olan bu kuş ile Kuveyt’e sığınmış olan 

                                                 
29 Yahya Berzak, C. II, s. 867. 

30 Yahya Berzak, C. II, s. 867. 
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kendisi arasında bir benzerlik kurmuş ve bunun üzerine bir kaside yazmıştır. 

Bu kasisenin bazı beyitleri şöyledir:31  

ْیلِ  رَاِعشَ  َُحیَّا ُمْكَفِهرَّ  الذَّ
امل  

 

َشِجیَّا اجِلَراحِ  َداِمي َجاَءين    

نَـْیهِ  إِلَیَّا.. -آَهَتانِ  َوبَِعیـْ  

 

، َعلى یـَْقَوى لَْیسَ  َفرَیْنُو األَِننْيِ   

 

َوِفیَّا َصِدیـَْقاً  الَوَرى َبنْيَ  یـَْلقَ  ملَْ  َكَمنْ   اأَلَمانَ  یـَْنُشدُ  الِهثَاً   .. 

 

َمهُ  َوأَْمَضى َمْنِفیَّا َأایَّ  

 

  الَقْیدَ  َعاَنقَ  َكمْ   اِبهلُُمومِ  ُمثـََقالً 

 

َیَدایَّ  َبنْيَ  الَعَذابِ  يف ِقصَّيِت   

 

ْوتُ  يل فـََبَدا
َ
  ِمْنهُ  یـَْقطُرُ  َوامل

 

َعَلیَّا َضاَقتْ  َواأَلْرضُ  َمالذاً   

 

ِإالَّيَ  اْخرَتْتَ  أََما طَائِرِي ایَ : قـُْلتُ   

 

V. YAHYA BERZAK’IN DİVANININ BASILMASI MESELESİ 

Yahya Berzak’ın hayattayken divanını basmak için defalarca teşebbüs 

ettiğini ve bunun gerçekleşmesini çok istediğini gazetelere verdiği 

röportajlardan anlıyoruz. 1963 yılında Ahbâru Filistîn adlı gazeteye verdiği 

bir röportajda,  yaklaşık yirmi yıldır yazmakta olduğu şiirlerini bir araya 

getirdiğini ve yakınlarda bir şiir divanının basılacağı haberini veriyor. Ancak 

bundan 18 yıl sonra 1981 yılında Kuveyt’te basılan er-Rayu’l-âmm adlı 

gazeteye verdiği röportajda ise kendisine ait olan şiir mecmualarını için artık 

evindeki çekmecelere sığmayacak kadar biriktiğini, ancak maddi durumunun 

şimdiye kadar divanını basmaya elvermediğini ifade ediyor ve o yıl içerisinde 

hiç değilse bu mecmualardan birini basmayı umduğunu ifade ediyor. 32 Buna 

rağmen divanı da şiir mecmuası da basılamadan yıllar ilerlemeye devam 

ediyor. 1987 yılında Âfâk isimli bir üniversite dergisine verdiği röportajda ise 

şöyle diyor: “Şiirlerim ömrümün merhalelerini temsil ediyor. Onlar ruhumun 

özüdür, kalbimin çarpıntılarıdır. Biri olmadan diğerinin anlamını 

tamamlayamam. Ben kalemimi hiç bir gün inanmadığım bir şey için 

                                                 
31 Semir Atiyye, Zevcetu’ş-Şair Yahya Berzak Fî  Zikrâ’r-rahîl, 24.01.2010 

www.womenfpal.com. 

 
32 Yahya Berzak, C. I, s. 11. 
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kullanmadım. Gördüğünüz gibi hayatın refahına ve lüksüne nail olamamışken 

dağınık şiirlerimi bir divanda toplayabilmem için nasıl para biriktirebilirim. 

”33 

Bunları okuyucunca akla “Bu kadar meşhur ve velud bir şairin 

divanının basımını neden hiçbir yayın evi üstlenmedi?” sorusu akla geliyor. 

Bu sorunun cevabını ise Semir Atiyye’nin, şairin eşiyle yaptığı röportajda 

buluyoruz. Eşinin söylediğine göre yayınevleri şairin şiirlerini inceliyor ve o 

zamanki duruma göre şiirinden bazı beyitleri değiştirmesini, ya da çıkarmasını 

istiyorlar, Yahya Berzak ise bu konuda taviz vermiyordu. Ve şiirleri üzerinde 

pazarlık yapılmasını kesin bir dille reddediyor ve eşine “Divanımı değişiklik 

ve eksiltme olmaksızın basacağım gün gelecek.” diyordu.34 Bazen dergi ve 

gazetelerde yayınlanan şiirlerinde editörlerin yaptığı eksiltme ve çıkarma 

işlemlerini görüyor ve şaşırıyordu. Bunların arasından şair ve Ahmed Matar, 

Yahya Berzak’ın şiirlerini eline ulaşır ulaşmaz hiç bekletmeden,  noktasına 

virgülüne dokunmadan yayınlayan nadir editörlerdendi.  

Şair çok arzu etmesine rağmen sıraladığımız nedenlerden dolayı 

divanının basıldığını göremeden hayata gözlerini yumdu. Ancak eşi Servet 

Hanım, eşinin vefatından bir zaman sonra, şairin kütüphanesinde bulunan asıl 

nüshaları büyük bir titizlikle bir araya getirdi. Ve üzerinde çalışması ve 

yayınlaması üzere oğlu Muhlis Berzak’a teslim etti. Muhlis Berzak 

annesinden aldığı asıl nüshalarla, gazetelerde ve dergilerde yayınlanan 

nüshaları karşılaştırarak, yakın çevresindeki şair ve edebiyatçılardan da 

yardım alarak yıllar süren titiz bir çalışmadan sonra babasının şiirlerini iki 

ciltlik bir divanda toplayarak bastırdı. Ve divana Yahya Berzak’ın kendi 

yazdıkları arasında en çok sevdiği şiirlerinden olan “el-Kenâri ‘l-lâciu” 

(Mülteci Kanarya) adlı şiirin ismini verdi.35 

VI. YAHYA BERZAK’IN DÖNÜŞ EDEBİYATINDAKİ YERİ 

Yahya Berzak Filistin topraklarında yetişmiş kalbini, hayatını ve 

şiirlerini Filistin’e adamış olan şairlerin en başında gelir. O mecburen 

Filistin’den ayrılsa da Filistin onun kalbinden ve zihninden hiçbir zaman 

çıkmamıştır. Kuveyt’te Arapça öğretmenliği yaptığı sıralarda Filistinli 

                                                 
33 Yahya Berzak, C. I, s. 19. 

34 Semir Atiyye, Zevcetu’ş-Şair Yahya Berzak Fî Zikrâ’r-rahîl, 24.01.2010 

www.womenfpal.com. 
35 Semir Atiyye, Zevcetu’ş-Şair Yahya Berzak Fî Zikrâ’r-rahîl, 24.01.2010 

www.womenfpal.com. 
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öğrencilerine vatan ve millet şuurunun aşılamak için büyük çabalar sarf 

etmiştir. Memleketinin derdiyle dertlenip bu uğurda sıhhatini kaybeden nadir 

insanlardandır. Kuveyt’teyken ülkesinde olup bitenleri yakından takip eder ve 

sürekli dönüş hayali kurar ve yurda dönüşün mutlaka gerçekleşeceğine 

inanırdı. Bu düşünce ve duygularını yazdığı etkili şiirlerle ifade ederdi. Şair 

bu hali son nefesine kadar devam etti.  

Genel olarak Filistin’e bağlılığının yansıra Kudüs Şehri’nin onun için 

hem dinî hem de millî ve şahsî gerekçelerle çok özel bir yeri vardı. Bu durum 

şiirlerinde bariz bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ali el-Hasan’ın şair için 

yazdığı mersiyede bulunan şu beyit Yahya Berzak’ın şiirlerinde Kudüs’ün 

yerini etkili bir şekilde ifade etmektedir: 

ا الاتُفلُ  / كالشمس إال أهن  الُقدُس ُتشرٍُق يف ثناای شعره   
“Kudüs onun şiirinin tepelerinde parlamakta 

Güneş gibi, ancak ancak o batmamakta.” 

Burada şair Yahya Berzak’ın şiirini güneşe benzetmez ancak dünya 

güneşi vakit gelince karanlığa büründüğü halde Yahya Berzak’ın divanındaki 

Kudüs güneşinin gece gündüz daima parıldadığını ifade eder.  

Şair özellikle gurbetteyken Kudüs’ü büyük bir özlem ve aşkla anar ve 

bu anmaların onu aradaki mesafeleri yok ederek Kudüs’e yaklaştıracağını 

düşünürdü.36  

 َوفـََتاةِ  اَیِفعٍ  ُكلَّ  یـَبـَْتغي/ََثرٌ  َسَیْدُعوكَ  َغًدا َصغرِیي ایَ 

الینيُ 
َ
ْحوِ  ِسَراعاً  سِ  /الُقدْ  ِإىَل  أَتْيت َسوفَ  امل

َ
 اجلَُناةِ  َعارِ  مل

 الَغَداةِ  يف أَنـَْوارُهُ  َوالَحتْ  ـرُ / الَفْجـ َدَعا ِإنْ  اَثئِرًا أَْبغیكَ  َأانَ 

 

“Küçüğüm yarın bir başkaldırı çağıracak seni 

İsteyerek kadın erkek her genci 

Gelecek milyonlar Kudüs’e 

Canilerin cürmünü silmek için mücadele etmek üzere 

Bir başkaldıran olmanı isterim gün doğumu seslenirse 

Ve ışıkları parıldarsa sabah vaktinde” 

Yahya Berzak’ın Kudüs sevgisi sadece Filistin topraklarında bir parça 

olması nedeniyle değildir. Bu şehrin İslam dini nezdindeki tarihi ve manevi 

                                                 
36 Muhammed Tevekkelna, el-Kudsü fî şi’ri Yahyâ Berzak Aşkun Mültehibun ve İsrarun 

ale’l-avde, Mecelletu’l-avde, Sa. 14, Lübnan 2012. 
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değeri onu Kudüs’ü bir başka sevmeye iten ana nedenlerden biridir.  Zira bir 

şiirinin matlasında Kudüs’e: “   ای قدُس ای مسرى النِب             ای موِطن الشعِب األيب” 

( Ey Nebi’nin gece yolculuğu yaptığı yer olan Kudüs, en yüce milletin 

vatanı!” ifadeleriyle seslenir. Ve Kudüs hakkında Hz. Peygamber’e öyle 

seslenir: 

 َسیِ َدا الُعْربِ  منَ  أَْمَدحْ  ملَْ  َوَغرْیَكَ   َظْمتُهُ نَ  ِشْعرِي هللاِ  َرُسولَ  إِلَْیكَ 

ْخُضوبُ  الثَـَّرى فـََهَذا
َ
 تـََوعََّدا َذمیمٍ  َعادٍ  هللا ِمنْ  ِإىَل  َیْشَتِكي الُقْدسِ  يف امل

 الَیَدا َأمْحَدَ  ِإىَل  ُمدُّوا هَلُمْ  فـَُقْلتُ   ظُْلَمةٌ  فَالدَّْربُ  السَّرْیَ  َضَلْلنَا َوقَاُلوا

 أَْوَحَدا َمازَالَ  فَاللُ  تـَْرِجُعوا فَِإنْ   ِلَواَءهُ  حَنِْملْ  الُقْرآنِ  ِإىَل  َهُلمُّوا

َدا نـَْبِغي لِْلُقْدسِ  نـَُعدْ  ملَْ  إََذا  حُمَمَّدٍ  َمْسَرى الُقْدسُ  تـَُعودُ  وََكْیفَ   37؟حُمَمَّ

Yazdığım şiir sanadır Ey Allah’ın elçisi 

Senden başka bir Arab’a seyyid demedim 

Kudüs’teki bu yeşermiş toprak, tehdit savuran kınanmış 
Âd’dan Allah’a şikâyet eder. 

Dediler ki: “ Yolumuzu kaybettik. Çünkü yol karanlıktır. 

Dedim ki elinizi Ahmed’e uzatın. 

Kuran’a koşun, onun sancağını taşıyalım 

Geri dönerseniz eğer, Allah kaybetmez birliğinden bir şey 

Kudüs tekrar Muhmmed’in geceleyin yürüdüğü yer nasıl olacak 

Kudüs’te Muhammed’in varlığını arzulayarak ona dönmezsek” 
Şair bu şiirinde Hz. Peygamberden başka hiç kimse için seyyid yani 

efendi sıfatını kullanmadığını söyler. Kudüs’ün kanla sulanan yeşil 

topraklarının şikâyetini Resul’e iletir. Ve yolumuzu kaybettik diyenlere Hz. 

Peygamber’in yolundan gitmelerini öğütler.  

Şairin şiirlerinde dile getirdiği dönüş kavramı sadece Filistinle alakalı 

değildir. O, Kudüs’te olanlara göz yumulduğunda İslam ümmetinin toptan 

zarara uğrayacağına dair endişelenir ve İslam ümmetinin birliğine dönüşe de 

vurgu yapar. Ümmetin şan ve şerefinin tekrar geleceği ve istila edilmiş vatanın 

geri alınacağı konusunda umut ve umutsuzluk arasında gidip gelen 

duygularını şiirine “Hafkatu’-l-emel ve Min verâi’l-kadabân” kasideleriyle 

yansıtmıştır.  

                                                 
37 Yahya Berzak, C. I, s. 259. 
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Şairin vurgu yaptığı bir diğer dönüş alanı Filistin halkının kendi 

içindeki birliğe dönmesidir. Zira onun en büyük korkusu Filistinliler’in kendi 

aralarında ayrılığa düşmeleridir. Aynı milletten olduğu halde birbiriyle çatışan 

grupları cahiliye döneminde birbirinin kanını döken kabilelere benzetir.  

Şair tam bir özgürlük tutkunudur. Ancak özgürlüğün Kudüs’ün 

özgürleştirilmesiyle mümkün olduğunu düşünür. Tüccâru’s-selâm adlı 

kasidesinde barış görüşmeleri adı altında karşı tarafa kabul edilemez tavizler 

veren idarecileri eleştirir. Her şey için sabredilebileceğini, ancak konu Kudüs 

olunca selamate ermenin ancak mücadele ederek gerçekleşeceğini düşünür. 38 

 

 َصابِرْ  :اأَلْحیَاءِ  ِجْئُت لَِعاملَِ  یـَْومَ  َدَعْتيِن  أُمِ ي

 " اجلََبابِرْ  ِمنَ  احلَِبیبَ  اَی َوَلِدي هللاُ  مَحَاكَ  " : َوَدَعتْ 

  َصاِبرْ  َوبَِقیتُ 

 الضَُّحى ِعْندَ  َأيب  قـَتَـُلوا

 ! اِبخلََناِجرْ  َصِغرِیي َذحَبُوا

 ! اِبلضََّفائِرْ  الصَِّغریَةَ  َشنَـُقوا

    ! ِفَراِشي َسَرُقوا

َخاِفرْ  الزَّاَنزِنِ  يف َدْغَدُغوين 
َ
 ! َوامل

 َصابِرْ  َوبَِقیتُ 

 َدْرهَبُمُ  الُقْدسِ  َطرِیقَ  َزَعُموا َلِكنـَُّهمْ 

 ( اَثئِرْ  التِ یِه) يف ُمَشر ِِدي َوَأنَّ 

 ِإنَّيِن  اِبمسِْي َفَكَفْرتُ 

 ! َصابِرْ  الیَـْومِ  بـَْعدَ  ُعْدتُ  َما

“Yaşayanların dünyasına geldiğim gün annem bana Sabir dedi. 

Ve Allah seni zorbalardan korusun yavrum diye dua etti. 

                                                 
38 Muhammed Tevekkelna, Va’du Balfûr fi şi’ri Yahya Berzak, el-Kenârul-Lâciu, C. II, s. 

903-911. 



DOĞU GÖÇ EDEBİYATI      283 

 

Öldürdüler babamı kuşluk vakti 

Küçük oğlumun boğazına sapladılar hançerleri 

Küçük kızımın idam ipi oldu saç örgüleri 

Çaldılar yatağımı  

Bana reva gördüler zindanlarda ve karakollarda işkenceyi 

Ancak Kudüs’ün yollunu kendi yolları ilan ettiklerinde 

Kuşkusuz beni evimden eden kendini tehlikeye atmıştır 

İsmimi inkâr ettim ben 

 Ve o günden sonra Sâbir’e dönmedim.” 

Şair yurduna dönüş konusunda umuda sarılmıştır. Yurda dönüş 

konusuna olan inancında ısrarcıdır. Öyle ki ölümün dahi bu hayalin 

gerçekleşmesinde bir engel olmayacağını düşünür. O ölse bile genç nesillerin 

bu hayali idrak edebileceğine inanır.  

Yurda dönüş edebiyatından bahseden yazarların Filistin halkının başına 

gelen felaketler silsilesinin bir başlangıcı olarak gördükleri 2 Kasım 1917 

tarihli Balfour deklarasyonunu eleştirdiği şiirleri de mevcuttur. Bu şiirlerinde 

bir gün bu deklarasyonun milletinin boynuna geçirdiği halkadan kurtulacağını 

umar ve yurda dönüşü müjdeler. 39 

 

Sonuç 

Filistin topraklarında yetişen önde gelen modern dönem şairlerinden 

Yahya Berzak’ın çocukluk günlerinden itibaren şiir sanatındaki yeteneği 

ortaya çıkmış, çok sayıda şiir yazmış ve bunları uzun yıllar Filistin ve 

Kuveyt’te çıkan dergi ve gazetelerde yayınlamıştır. Vefatından sonra 

kütüphanesinde bulunan şiirlerin asıl nüshalarını toplayıp bir araya getiren eşi 

bu nüshaları oğlu Muhlis Berzak’a basılmak üzere teslim etmiştir. Muhlis 

Berzak bu nüshalar ve yayınlanan arasında karşılaştırma yaparak uzun bir 

çalışmadan sonra Yahya Berzak’ın yazılması yarım kalmışlar da dâhil olmak 

üzere bütün şiirlerini el-Kenârî el-Lâci’ (Mülteci Kanarya) adı altında iki 

ciltten oluşan bir şiir divanı olarak basmıştır.  

Şiirde geleneksel metoda bağlı kalan Yahya Berzak içerikte yenilikler 

yapmıştır. Şiirlerinin konusu çok çeşitli konulardan oluşmakla beraber ana 

konular vatan ve millet bilinci, yurda ve dostlara özlem, Kudüs ve Filistin’e 

dönüş üzerinde odaklanır.  O hayatını, varını yoğunu ve şiirlerini vatanına 

adamış bir şairdir. Bu yönüyle onu Filistinli vatan şairi olarak vasf etmek 

                                                 
39 Muhammed Tevekkelnâ, Va’du Balfûr fi şi‘ri, C. II, s. 903-911. 
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mümkündür. Filistin şiir çevrelerinde önemli bir yeri olan Yahya Berzak’ ın 

vefatının ardından kendisine pek çok şair mersiye türü şiirler yazmıştır. Şairin 

yazdığı şiirler vefatının ardından yirmi dokuz yıl geçmesine rağmen bugün 

yazılmış gibi güncelliğini korumaktadır. 
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MEVLÂNA’NIN ANADOLU’YA GÖÇÜ VE EDEBİ KAZANIMLAR 

Ali TEMİZEL 

Göç konusuna Mevlâna’nın bir mesnevisiyle başlamakta fayda vardır: 

 ز امحقان بگریز چون عیسی گرخیت 1ها که رخیتصحبِت امحق بسی خون

 آن گریز عیسی نی از بیم بود 2آن پی تعلیم بودامين است او 

İsa’nın kaçtığı gibi ahmaklardan kaç; ahmakla birlikte olmak çokça 

kanlar döktü3.  

İsa’nın kaçışı, korkudan değildi; bu öğretmek içindi4. 

Yaygın kullanımıyla göç, “İnsanların ekonomik, sosyal, siyasal ve 

doğal nedenlerden dolayı yer değiştirmesi” olarak tarif edilmektedir. 

Dünya’da hiçbir millet,  hiçbir aile ve hiçbir insan önemli bir neden olmadıkça 

doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı toprakları terk edip başka bir coğrafyaya göç 

etme gereğini duymaz.  

Sosyal, siyasal veya dini baskılardan kurtulma isteği, göçün önemli 

sebeplerinden olduğu açıktır. Dini heyecanlar, zaman zaman halkın yer 

değiştirmesine yol açmıştır. Budizm’de, Hristiyanlıkta bunun örneklerine 

rastlamak mümkündür. İslam tarihindeyse, «göç» anlamına gelen «hicret»in 

önemli bir yeri vardır. Bu göçün sonunda; Müslümanlar, Mekkelîler 

karşısında siyasi bir güç haline geldiler. Medine'de hazırlanan Elli üç 

maddelik bir anayasa ile Medine'deki Müslüman, Putperest ve Yahudiler 

arasındaki ilişkiler düzenledi, İslâm devletinin temelleri atıldı, İslâm dinînin 

yayılması sağlandı ve Hz. Muhammed’in, taraftarlarıyla birlikte Mekke’den 

Medine’ye göçtüğü miladi 622 yılı, Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul 

edildi. 

İran’da Safevî Hanedanı’nın dini ve siyasi baskısından Hindistan’a 

kaçan şair ve edipler, XVI-XVIII. Yüzyıllarda Hindistan’daki Babür Devleti 

                                                 
 Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı 

(temizel46@yahoo.com). 
1 Jalauddin Rumi, The Matnawi of Jalauddin Rumi, III, Beyit no: 2595, Tashih ve Tercüme: 

Reynold Nicholson, Tehran 1381/2002, Entişarat-e Sead, , s. 286. 
2 The Matnawi of Jalauddin Rumi, C. III, Beyit no: 2598, s. 286 

3 Mesnevi, Mevlâna Celâleddin Rûmî, III, Beyit no: 2594, Hazırlayan: Adnan Karaismailoğlu, 

Ocak 2012 Konya, s. 153, Konya Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü Yayını. 
4 Mesnevi, Karaismailoğlu, III, Beyit no: 2597, s. 153. 
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döneminde, belagat ve fesahat kurallarından uzaklaşmadan yeni, orijinal ve 

girift mazmunlar, ince hayaller, anlam kapalılığı, az kelimeyle çok şey ifade 

etme olarak tarif edilen Sebk-i Hindî üslubunu meydana getirmişlerdir.  

Bu siyasi ve dini baskılardan dolayı klasik Farsça edebiyatının 

zayıfladığı bir dönemde Hindistan’da ortaya çıkan Sebk-i Hindî akımı, daha 

sonra İran, Afganistan, Irak, Tacikistan ve Osmanlı’nın de yer aldığı geniş bir 

coğrafyaya yayılmış ve Türk Edebiyatında XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Nef’î, 

Fehîm-i Kadim, Şehrî, İsmetî, Nâili, Nedîm-i Kadim, Neşâtî, Râsih, Nâbî ve 

Şeyh Galib gibi şairler tarafından temsil edilmiştir5. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ekonomik ve siyasal sıkıntılar 

ve kültürel problemlerden dolayı başta Lübnan, Suriye, Filistin ve Ürdün 

olmak üzere Arap ülkelerinden Kuzey ve Güney Amerika’ya göç eden Araplar 

tarafından “edebu’l-mehcer” yani “göç edebiyatı” denilen bir edebiyat ekolü 

geliştirilmiştir. Amerika’da bu edebiyatın yaşatıldığı 250’ye yakın çeşitli 

gazete, dergi ve kitap yayınlanmıştır ve böylece Arap edebiyatının 

Amerika’da tanınmasına ve yaşamasına katkı sağlamıştır. Daha çok özlem ve 

hasret temalarının işlendiği bu edebi akım, Arap edebiyatında yenilikçi 

hareketlerin oluşmasına da katkı sağlamıştır6.  

Bilim adamlarına göre göçler kısa mesafeler arasında daha çok toplu 

olarak uzun zamanda gerçekleşmektedir. Ama Mevlâna ve ailesinin göçü 800 

yıl öncesi dikkate alındığında kısa küçük bir grup halinde uzun bir mesafede, 

ama onlarca yıl sürmeyen kısa bir zaman aralığında meydana gelmiştir. 

Mevlâna ve ailesinin göçünün daha çok sosyal ve siyasal sebeplerden 

olduğu anlaşılmaktadır ve bu göç türü sonra sürekli göçlerden sayılmaktadır. 

Zira “sürekli” diye adlandırılan göçler, gelişmemiş veya az gelişmiş, güvensiz 

veya az güvenlikli yerlerden ve bölgelerden şehirlere veya daha gelişmiş ve 

daha güvenlikli bölgelere yapılan göçlerdir. Çünkü Mevlana ve ailesi, o 

dönemin dünyasında batıda, doğuda ve hatta Anadolu’da iç karışıklıkların 

yaşandığı, Anadolu’nun Moğol istilasıyla zayıfladığı bir dönemde Karaman’a 

ve nihayetinde her ne kadar siyasi çalkantıların odak noktası7 olsa da Anadolu 

                                                 
5 Ali Fuat Bilkan, “Sebk-i Hindî”, DİA, C. XXXVI, İstanbul 2009, 253-255. 

6 Hüseyin Yazıcı, “Mehcer Edebiyatı”, DİA, C. XXVIII, Ankara 2003, 364-367. 

7 Ethem Cebecioğlu, “Hz. Mevlânâ Üzerine Bir Değerlendirme”, Tasavvuf-İlmî ve Akademik 

Araştırmalar Dergisi, Ankara 2007, Yıl: 8, Sa. 20, s. 7. 
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Selçuklularının başkenti olan, ama dönem için en güvenlikli coğrafyalardan 

biri sayılan Konya’ya gelmişlerdir.  

Bu dönemde Batı’dan yani Endülüs’ten Muhyiddîn İbnü’l-Arabî (ö. 

638/1240)’nin ve aynı yüzyılda doğudan Belh’ten daha genç yaşta Hz. 

Mevlâna ve ailesinin Anadolu’ya ve Konya’ya gelmeleri, dünyanın bu 

çalkantılı ve bunalımlı bir dönemde Anadolu’nun huzurlu ve güvenli bir yer 

olduğunu göstermekte ve İslam dünyası büyük bir şans olmaktaydı8.   

Yine Mevlâna ve ailesinin göç güzergâhlarından olan Nişabur’da doğan 

ve dönemin sıkıntılarından dolayı 13. yüzyılda Anadolu’ya göç eden başka bir 

şahsiyet de Bektaşilik tarikatının kurucusu olarak kabul edilen Hacı Bektaş-ı 

Veli’dir9. 

Hz. Mevlâna ve ailesinin bu göçü, her ne kadar o günün şartlarında 

ülkelerin siyasi sınırları tam olarak belirlenmemiş olsa da göçün Belh 

şerhinden başlayıp ulaşılan Karaman ve Konya şehirlerinde son bulması ve 

sebepleri az çok dikkate alındığında bu göç, bir dış göçtür. 

Bu göç, aynı zamanda bir beyin göçüdür, çünkü iyi bir eğitim görmüş 

Hz. Mevlâna ailesi ve nitelikli bireyleri, kendi yurtlarından ayrılıp yurt dışı 

denilebilecek başka bir yere göç etmiştir. Mevlâna ve ailesinin Belh’ten çıkıp 

Karaman’a ve arkasından Konya’ya göç etmesi havuz atılan taş gibi ilk 

başlarda Anadolu’da daha sonra Osmanlı coğrafyasının tamamında ve 

günümüzde de tüm dünyada durağan bir suyu harekete geçirerek bilim, 

sohbet, irfan, vaaz, tasavvuf, hoşgörü, birlikte yaşama ve birbirini sevme 

kültür ve geleneğini meydana getirecek altın halkalar oluşturmuştur. 

Bu göç sonucunda Mevlâna’dan beri 800 yıldır hiç önemini 

kaybetmeyen Mesnevî, Divân-ı Kebir, Fihi ma fih, Mecâlis-i Seb’a, Mektubât 

gibi maarif hazinesi eserler günümüze kadar gelmiştir. Mevlâna kendisinden 

öncekilerin tüm tecrübelerine aşina, bütün sözlerini ve yaşayışlarını bilen 

birisi olarak10  bu eserleriyle bize 800 yıl öncesinden selam göndermekte, 

birbirimizi sevmemizi öğütlemekte, dünyanın fani olduğunu hatırlatmakta, 

                                                 
8 H. Kâmil Yılmaz, “Mevlânâ ve Mesajı”, Tasavvuf-İlmî ve Akademik Araştırmalar Dergisi, 

Ankara 2007, Yıl: 8, Sa. 20, s. 13. 
9 Ahmet Yaşar Ocak, “Hacı Bektâş-ı Veli”, DİA, C. XIV, İstanbul 1996, 455-458. 

10 M. Esad Coşan, Tarihî ve Tasavvufî Şahsiyetler, İstanbul 2011, s. 119, Server İletişim 

Yayınları, 3. Baskı. 
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kendisinden öncekilerle günümüz ve gelecek nesiller arasında köprü ve bağ 

kurmaktadır. Zira Mesnevî’den Peygamber Efendimiz ve hadis-i şerifleriyle 

ilgili menakıplar toplansa muhteşem bir siyer kitabı olur11. 

Yukarıda da işaret edildiği gibi aslında göçler, bazen ülkelerin kültür ve 

tarihlerinde önemli değişimlere ve kazanımlara sebep olmaktadır.  

Mevlâna ve ailesinin Belh’ten Anadolu’ya göçü yaklaşık Sekiz yüz 

yıldan beri Anadolu’da tasavvufi edebiyatın gelişmesine, mesnevi tarzı edebi 

akımın oluşmasına, bu alanda birçok şair ve edibin yetişmesine her asırda 

yüzlerce tercüme ve şerhin yapılmasına öncülük etmiştir. 

Mevlâna, Mevlâna’nın eserleri, Mevlevîlik ve Çevresiyle ilgili Osmanlı 

döneminde yalnızca Osmanlı Türkçesiyle kaleme alınan yüzlerce eser 

bulunmaktadır. Aşağıda sadece Mevlâna’nın Mesnevîsi ile ilgili olarak 

Osmanlı Türkçesi ile kaleme alınan tercüme, şerh, seçki ve benzer eserlerin 

kaleme alındığı yüzyıllara veya yaklaşık tarihlerine göre kısa bir hatırlatma 

yapılmaktadır. 

1. Mesnevî’nin Eski Harfli Türkçe Tercüme ve Şerhleri 

Bu tür eserler, Mesnevî’nin altı cildinin tercüme ve şerhi ya da birkaç 

cildinin veya çoğunluk itibarıyla birinci cildin tercüme ve şerhi şeklindedir.  

985/1577-78’de Ebu’s-Su’ûd b. Sa’dullâh b. Lütfullâh b. İbrahim el-

Hüseynî el-Kayserî tarafından tercüme ve şerh olarak kaleme alınan Mesnevî 

şerhi isimli eser eldeki bilgilere göre Mesnevî’nin ilk eski harfli Türkçe 

tercüme ve şerhi sayılır.  

XVI. yüzyılın sonlarında Şem’î Şem’ullâh tarafından şerh ve tercüme 

yoluyla telif edilen Şerh‐i Mesnevî, Mesnevî’nin altı cildinin tam olarak 

yapılan ilk Türkçe tercüme ve şerhidir.  

XVII. yüzyılın başlarında Pîr Mehmed Efendi tarafından tercüme ve 

şerh olarak yazılan Hazînetü’l‐ebrâr, Mesnevî’nin Türkçe mensur tercüme ve 

şerhidir.  

1620-1627 yıllarında Rusûhî İsmâil-i Ankaravî tarafından tercüme ve 

şerh olarak kaleme alınan ve Mecmû’atu’l‐letâ’if ve ma’muretü’l‐me’ârif 

adının yanında daha çok Mesnevî şerhi adıyla bilinen Mesnevî‐i şerif şerhi, 

Mesnevî’nin altı cildinin ve Mevlâna’ya ait olmayan yedinci cildin şerhidir.  

                                                 
11 A.g.e, s. 128. 
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1035-1040/1625-1631 yıllarında Sarı Abdullah tarafından tercüme ve 

şerh olarak yazılan Cevâhir‐i Bevâhir‐i Mesnevî, Mesnevî’nin birinci cildinin 

beş cilt olarak yapılmış Türkçe mensur tercüme ve şerhidir.  

1087/1676-77’da Şeyh Nazmî Mehmed Efendi (Nazmî Mehmed Efendi 

veya Mehmed Nazmî Efendi) tarafından hazırlanan Tercüme‐i Mesnevî‐i 

Şerif, Mesnevî’nin birinci cildinin Mesnevî vezninde Türkçe manzum 

tercümesidir.  

XVII. yüzyılda veya daha öncesinde Mehmed Ali el-Mevlevî tarafından 

şerh edildiği sanılan Mesnevî‐i ma’nevî, Mesnevî’nin birinci cildinin Türkçe 

mensur şerhidir.  

1106/1694’de Tâlibî Hasan Efendi tarafından şerh edilen Yetîmû’ş‐

şürûh, Mesnevî’nin üçüncü cildinin Türkçe mensur şerhidir.  

1712–1730 yıllarında Nahifî Süleyman tarafından tercüme edilen ve 

Terceme‐i Mesnevî li‐Nahîfî adıyla da bilinen Manzum Mesnevî tercümesi, 

Mesnevî’nin altı cildinin Türkçe manzum tercümesidir.  

1255–1261/1839–1845 yıllarında Murâd Mehmed Efendi tarafından 

şerh edilen Hulâsatu’ş‐şurûh, Mesnevî’nin altı cildine tam olarak kısa ve veciz 

bir şekilde yapılmış Türkçe mensur şerhtir.  

XIX. yüzyılın ilk yarısında Çuhadarzâde Şakir Mehmed Efendi (Şakir 

Paşa veya Ferâizci Mehmed Şakir yahut Mehmet Şakir) tarafından hazırlanan 

Mesnevî‐i şerîf ma’a tercüme‐i manzûme‐i Türkî, Mesnevî’nin manzum 

tercümesidir.  

XIX. Yüzyılda Hüseyin Avni Bey (Yenişehirli Avni Bey) tarafından 

hazırlanan Mesnevî tercümesi isimli eser, tamamlanmamış ve 

müsveddelerinin bir kısmı kaybolmuştur.  

XIX. yüzyılda Alî Rızâ b. Mehmed Rüşdî Yalvâcî tarafından kaleme 

alınan üç ciltlik İkâzu’n‐Nâ’imîn ve İfhâmu’l‐Kâsirîn isimli eserin içinde yer 

yer Mesnevî‐i ma’nevî şerhi vardır. 1302–1306/ 1884–1889 yılları arasında 

Abidîn Paşa tarafından tercüme ve şerh olarak kaleme alınan Tercüme ve 

Şerh‐i Mesnevî‐i şerif, Mesnevî’nin birinci cildinin altı cilt olarak yapılmış 

Türkçe mensur tercüme ve şerhidir. 

1929–1937 yıllarında Ahmed Avni Konuk tarafından şerh edilen ve 

toplam 34 ayrı defterden oluşan Mesnevî‐i şerif şerhi, Mevlâna’nın altı cilt 

Mesnevî’sinin Türkçe şerhidir. 
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1937–1940 yıllarında Veled Çelebi İzbudak tarafından tercüme edilen 

ve toplam 30 ayrı defterden meydana gelen Mesnevî tercümesi, Mesnevî’nin 

Türkçe mensur tam tercümesidir. 

1929-1953 yıllarında Tâhir (Tâhirü’l- Mevlevî) Olgun tarafından 

tercüme ve şerh olarak kaleme alınan Şerh‐i Mesnevî, Mesnevî’nin birinci 

cildinden beşinci cildinin bir bölümüne kadar olan kısmın Türkçe mensur 

tercüme ve şerhidir.  

Ayrıca Mehmed Rasih tarafından kaleme alınan Mecmû’a‐i Fevâ’id ve 

Eş’âr isimli eser, Mesnevî’nin bir kısmının tercümesidir.  

Bunlardan başka mütercimi, müstensihi ve istinsah tarihi bilinmeyen ve 

Mesnevî’nin birinci cildinin Türkçe tercümesi olan Mesnevî şerhi; 

Mesnevî’nin bir bölümünün Türkçe şerhini içeren Şerh‐i Mesnevî (yedi adet) 

ve Mesnevî tercemesi (iki adet) gibi eserler de vardır. 

2. Mesnevî’den Yapılan Müntahapların Tercüme ve Şerhleri 

839/ 1436’da Mu’înûddîn b. Mustafa tarafından Mesnevî’den seçme 

yoluyla iki cilt halinde tercüme ve şerh olarak yazılan Mesnevî‐i Murâdiye, 

elde ettiğimiz bilgilere göre Mesnevî’nin bilinen Türkçe ilk müntahap 

manzum tercümesi ve şerhidir. 

979/1571 yılında İlmî Dede Bağdâdî tarafından tercüme ve şerh olarak 

telif edilen Şerh‐i Cezîre‐i Mesnevî, Sîneçâk Yusuf Sinan’ın Mevlâna’nın 

Mesnevî’sinden 366 beyit seçerek meydana getirdiği ve Cezîre‐i Mesnevî diye 

adlandırdığı eserin tercüme ve şerhidir. XVI. yüzyılda yine İlmî Dede Bağdâdî 

tarafından şerh olarak telif edilen ve Şerh‐i Dîbâce‐i Mesnevî adıyla da bilinen 

Şerh‐i Dîbâce‐i Cild‐i Evvel‐i Cezîre‐i Mesnevî, Sîneçâk Yusuf Sinan’ın 

Cezîre‐i Mesnevî’sinin birinci cildinin Türkçe şerhidir. 990/1582’de Hacı Pîrî 

Efendi tarafından tercüme ve şerh olarak kaleme alınan İntihâb‐ı Şerh‐i 

Mesnevî, Mesnevî’nin birinci cildinden müntahap bazı beyitlerin Türkçe 

mensur tercüme ve şerhidir. XVI. yüzyılın ikinci yarısında Sûdî-i Bosnavî 

tarafından şerh edilen Şerh‐i Mesnevî, Mesnevî’nin VI. cildinin bir bölümünün 

Türkçe şerhidir. 

1026/1617’de Sabûhî Ahmed Dede tarafından altı cilt olarak İhtiyârât‐

ı Mesnevî adıyla şerh edilen eser, Mesnevî’nin altı cildinden seçilen beyitlerin 

Türkçe mensur şerhidir. XVII. yüzyılın başlarında Rusûhî İsmâil-i Ankaravî 

tarafından Tuhfetü’l‐berere adıyla kaleme alınan eser, Mesnevî’den müntahap 

bazı beyitlerin Türkçe şerhidir. 1038/1628’de Abdullah-ı Bosnavî tarafından 
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tercüme ve şerh olarak kaleme alınan Şerh‐i Cezîre‐i Mesnevî, Sîneçâk Yusuf 

Sinan’ın Cezîre‐i Mesnevî isimli eserinin Türkçe manzum tercüme ve şerhidir. 

XVII. yüzyılın başlarında Abdülmecid b. Muharrem-i Sivâsî tarafından şerh 

olarak kaleme alınan Şerh‐i Mesnevî, Mesnevî’nin birinci cildinden bir 

bölümün Türkçe şerhidir Yine aynı dönemde aynı müellif tarafından şerh 

edilen Şerh‐i Cezîre‐i Mesnevî, Sîneçâk Yusuf Sinan’ın Cezîre‐i 

Mesnevî’sinin Türkçe şerhidir. 1047/1637-38’de yine Abdülmecid b. 

Muharrem-i Sivâsî tarafından şerh olarak kaleme alınan Meyâdinu’l‐fursân, 

Mesnevî’nin birinci cildinden müntahap Türkçe mensur şerhtir ve daha çok 

dilbilgisi izahlarını içermektedir. 1057/1647’de Cevrî İbrahim Çelebi 

(ö.1057/1647) tarafından Hall‐i tahkîkât adıyla şerh edilen eser, Mesnevî’den 

müntahap 40 beyitten her birinin beşer beyitle terkib-i bend tarzında Türkçe 

olarak yapılmış şerhini içermektedir. Yine aynı yılda aynı müellifin 

hazırladığı Hâşiye‐i Çehâr Yâr‐i güzîn ‐Aynu’l‐fuyûz ve Şerh‐i intihâb 

adlarıyla da bilinen Aynu’l‐fuyûz isimli çalışma Sîneçâk Yusuf Sinan’ın 

Cezîre‐i Mesnevî isimli eserinin tercüme ve şerhidir. XVII. Yüzyılın ikinci 

yarısında Şifâ’î Derviş Mehmed’in şerh olarak telif ettiği Mesnevî şerhi isimli 

eser, Mesnevî derslerinde öğrencilerin yararlanması için Türkçe mensur olarak 

kaleme alınmıştır. 1096/1685 yılında Adnî Receb Dede tarafından telif edilen 

Nahl‐i tecelli, Mesnevî’den seçilmiş her beytin beşer beyitle manzum olarak 

yapılmış Türkçe şerhidir. XVII. yüzyıl sonlarında ve XVIII. yüzyıl başlarında 

İsmâ’il Hakkî-i Bursevî tarafından şerh olarak telif edilen Şerh‐i ba’z‐i ebyât‐

ı Mesnevî, Mesnevî’nin birinci cildinden seçilmiş 172 beytin Türkçe mensur 

şerhidir. 

1116/1704 yılında İsmâ’il Hakkî-i Bursevî tarafından şerh olarak 

kaleme alınan Rûhu’l‐Mesnevî, Mesnevî’nin birinci cildinin bir kısmının 

Türkçe mensur şerhidir. XVIII. yüzyılın başlarında Derviş Mehmed Emin 

Tokâdî tarafından yazılan Şerh‐i beyt‐i Mesnevî, Mesnevî’den dört beytin 

Türkçe şerhidir.  

XVIII. yüzyılda veya daha öncesinde Muhammed Sa’îd b. Muhammed 

Mustafa-i Köstendilî’nin Türkçe şerh ve tercüme olarak kaleme aldığı Şerh‐i 

Mesnevî isimli eser, Şem’î Şem’ullâh tarafından XVI. Yüzyılın sonlarında 

şerh ve tercüme olarak telif edilen Mevlâna’nın Mesnevî’sinin üçüncü cildinin 

özetidir. XVIII. yüzyılda Asaf Mehmed Paşa tarafından tercüme ve şerh 

olarak kaleme alınan Cezîre‐i Mesnevî ve 1204/1789-90’da Şeyh Gâlib Es’ad 

Dede tarafından tercüme ve şerh olarak telif edilen Şerh‐i Cezîre‐i Mesnevî, 
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Sîneçâk Yusuf Sinan’ın Cezîre‐i Mesnevî isimli eserinin Türkçe tercüme ve 

şerhidir. 

XIX. yüzyılda Mehmed Emin’in tercüme ve şerh olarak kaleme aldığı 

Revâyihü’l‐Mesnevîyât, Mesnevî’nin birinci cildinden müntahap bazı 

beyitlerin Türkçe mensur tercüme ve şerhidir. 1306/1888’de Süleyman Hayri 

Bey tarafından tercüme edilen ve İstanbul’da 1308/1890-91 yılında 

yayımlanan Mesnevî‐i şerif tercümesi, Mesnevî’nin birinci cildinin bir 

kısmının Türkçe manzum tercümesidir. XIX. yüzyılda veya daha öncesinde 

Muhammed b. Hasan Habîb el-Mevlevî tarafından seçki olarak kaleme alınan 

Müntahâb‐ı Mesnevî isimli eser, Mesnevî’den seçilmiş ve Türkçeye tercüme 

edilmiş beyitleri içermektedir. 

XX. yüzyılın başlarında Es’ad Mehmed Dede tarafından Şerh‐i Mesnevî 

adıyla şerh edilen eser, Mesnevî’nin birinci cildinden müntahap 360 beytin 

Türkçe mensur şerhidir. Bunlardan başka Mesnevî’den yapılan müntahapların 

tercüme ve şerhi olarak yazılmış, fakat telif tarihleri tespit edilememiş bazı 

eserler de vardır. es-Seyyid el-Hâc Mehmed Şükrü İbn es-Seyyid Ahmed Ata 

tarafından tercüme edilen ve Mesnevî’nin birinci cildinden müntahap 270 

beytin Türkçe mensur şerhini içeren Müntahabât‐ı Mesnevî; Muhammed 

Hâkim tarafından tercüme ve şerh olarak telif edilen ve Mesnevî’den 

müntahap bazı beyitlerin Türkçe tercüme ve şerhini içeren Tercüme‐i ba’z‐i 

ebyât‐ı Mesnevî; Muhammed b. Muhammed b. el-Hüseyn el-Belhî tarafından 

şerh edildiği tahmin edilen ve Mesnevî’de konusunu Kur’ân’dan alan 

beyitlerin şerhini içeren Şerh‐i ba’z‐i ebyât‐ı Mesnevî; Şeyh Hasan el-Mevlevî 

en-Nâcî tarafından şerh edilen ve Mesnevî’den müntahap beyitleri içeren 

Mesnevî şerhi ve müellifleri de tespit edilemeyen Mesnevî’nin birinci 

cildinden müntahap bazı beyitlerin Türkçe şerhini içeren Şerh‐i Müntahabât‐

ı Mesnevî, Müntahabât‐ ı Şerh‐i Mesnevî ve Mesnevî’den bir beytin şerhi gibi 

eserler, bu tür eserlerdendir. 

3. Mesnevî Hikâyeleriyle ilgili Eserler 

XV. yüzyılda Mevlevî İbrahim tarafından şerh olarak kaleme alınan 

Mesnevî Hikâyeleri isimli eser, Mesnevî’den on yedi adet hikâyenin manzum 

şerhidir. 880/1475’de Dede Ömer Rûşenî tarafından tercüme olarak kaleme 

alınan Çobannâme, Mesnevî’deki “Musa ile Çoban” kıssasının geniş bir 

tercümesidir. XV. yüzyılın ikinci yarısında İbrahim Tennûrî, Gülzâr‐ı 

Ma’nevî adlı eserinin “Ney ve Çeng” bölümlerinde Mesnevî’nin ilk on sekiz 

beytini yeniden uyarlayarak tercüme etmiştir. 
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XVII. yüzyılın başlarında Rusûhî İsmâil-i Ankaravî tarafından telif 

edilen Hall‐i müşkilât‐ı Mesnevî, Mesnevî’deki bazı beyitlerin ve hikâyelerin 

Türkçe mensur açıklamasıdır. Yine aynı dönemde aynı müellif tarafından 

kaleme alınan Cenâhu’l‐ervâh, Mesnevî ve Gülşen‐i Râz’dan alınan bazı 

beyitlerin şerhinden ve çeşitli kıssalardan oluşmaktadır. 

XVIII. yüzyılda Mekkî Mehmed Efendi tarafından tercüme ve şerh 

olarak telif edilen Şerh‐i Hikâye‐i Mescid‐i Âşık Kişi, Mesnevî’de yer alan bir 

hikâyenin tercüme ve şerhidir. 

1888 yılında Abidîn Paşa tarafından telif ve neşredilen Merd‐i Arabî 

kıssası, müellifin Tercüme ve Şerh‐i Mesnevî‐i şerif isimli eserinin dördüncü 

cildinde yer alan Türkçe mensur bir hikâyedir. 

1910–11 yıllarında Fazlullâh Rahîmî tarafından şerh olarak kaleme 

alınan ve aynı yıllarda yayımlanan Gülzâr‐ı Hakikat, Mesnevî’den müntahap 

hikâyelerin Türkçe mensur şerhidir. Hâce Abdülmecid tarafından tercüme 

olarak telif edilen, fakat telif tarihi tespit edilemeyen Mesnevî‐i şerif’ten 

tercüme isimli eser, Mesnevî’den bir kıssanın Türkçe mensur tercümesidir. 

4. Mesnevî’nin İlk On Sekiz Beytinin Şerhleri 

XV. yüzyılda Dede Ömer Rûşenî tarafından tercüme ve şerh olarak 

kaleme alınan Neynâme, Mesnevî’nin ilk on sekiz beytinin nazmen tercümesi 

ve kısmen de şerhidir. 

XVII. yüzyılın başlarında Rusûhî İsmâil-i Ankaravî’nin şerh olarak 

kaleme aldığı Fâtihü’l‐ebyât, Mesnevî’nin ilk on sekiz beytinin Türkçe 

mensur şerhidir. Yine bu yüzyılda Ağazâde Mehmed Efendi tarafından şerh 

olarak telif edilen Mesnevî’nin İlk Beyitlerinin Şerhi isimli eser, Mesnevî’nin 

ilk yirmi beytinin Türkçe mensur şerhini içermektedir. 

XIX. yüzyılın ilk yarısında Kerküklü Abdurrahman adıyla da bilinen 

Abdurrahman Hâlis-i Talibânî tarafından şerh olarak kaleme alınan ve 

İstanbul’da 1284/ 1868 yılında yayımlanan Kitâbu’l ma’ârif fî Mesnevî‐i şerif, 

Mesnevî’nin ilk on sekiz beytinin şerhidir. XIX. yüzyılda Âsım (Bağdatlı), 

Mesnevî’nin ilk on sekiz beytini On Sekiz beyit şerhi adıyla şerh etmiştir. XIX. 

yüzyılın sonlarında Hasan Tevfik Efendi tarafından tercüme olarak kaleme 

alınan Kitâbu’l ma’ârif fî Mesnevî‐i şerif tercümesi, Abdurrahman Halis-i 

Talibanî’nin Kitâbu’l ma’ârif fî Mesnevî‐i şerif isimli eserinin Türkçe 

tercümesidir. Ayrıca, Seyyid Derviş Muhammed tarafından şerh olarak telif 

edilen ve Mesnevî’nin ilk on sekiz beytinin Türkçe şerhini içeren Mesnevî’nin 
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İlk On Sekiz Beytinin Şerhi isimli eserin telif tarihleri tespit edilemedi. 

Bunlardan başka, müellifleri ve yazılış tarihleri tespit edilemeyen Mesnevî’nin 

İlk Beyitlerinin Şerhi isimli eserle Mesnevî’nin İlk On Sekiz Beytinin Şerhi 

isimli eser, Mesnevî’nin ilk beyitleri üzerinde yapılan çalışmalardandır. 

Ayrıca aşağıdaki çalışmaları da bunlara ilave etmek gerekir: 

XVII. yüzyılın başlarında İlmî Dede Bağdâdî tarafından telif edilen 

Tahrîr ve Teşrîh‐i Dîbâce‐i Mesnevî isimli eser, bu tür eserlerin ilki sayılır. 

XVII. yüzyılın başlarında Rusûhî İsmâil-i Ankaravî tarafından yazılan 

Câmi’ü’l‐âyât, Mesnevî’deki ayet ve hadislerle Arapça ibarelerin ve 

anlaşılması zor bazı ıstılahların Türkçe şerhidir. Yine aynı dönemde 

Abdülmecid b. Muharrem-i Sivâsî tarafından kaleme alınan Müşkilât‐ı 
Mesnevî, Mesnevî’de yer alan anlaşılması zor kelimeleri izah etmektedir. 

XVII. yüzyılın sonlarında Şâbanzâde Mehmed Efendi tarafından telif edilen 

ve Muzhirü’l‐işkâl fî beyâni Lügati’l‐Mesnevî adıyla da bilinen Muzhirü’l‐
işkâl, Mesnevî’deki anlaşılması zor 2000’e yakın Arapça ve Farsça nadir 

kelimenin Türkçe olarak yapılan açıklamalı tercümesidir. 

XIX. yüzyılda Osman Selâheddin Dede’nin Mesnevî dersleri sırasında 

yaptığı şerhleri içeren Mesnevî şerhleri mecmuası isimli eseri vardır. 

1934 yılında Mehmed Şerafeddin (Yaltkaya) tarafından Mesnevî 

şerhlerinden ve Mevlâna’nın diğer eserlerinden istifade edilerek telif edilen 

Mevlâna’da Türkçe Kelimeler ve Türkçe Şiirler, Mevlâna’nın Türkçe şiirlerini 

ve Farsça şiirlerindeki Türkçe kelimeleri içermektedir. 

Bunlardan başka müellifleri ve yazılış tarihleri tespit edilemeyen ve 

Mesnevî’nin dibace kısmının Türkçe şerhini içeren Şerh‐i Dîbâce‐i Mesnevî; 

altı cilt Mesnevî’nin ciltlerine ve sayfalarına göre hazırlanmış fihristi içeren 

Mesnevî fihristi ve Mesnevî’de yer alan bazı ıstılahların Türkçe mensur 

açıklamasını içeren Mesnevî ıstılahları hakkında bir risale gibi eserler de 

Mesnevî hakkında yapılan çalışmalardandır. 

XVI. yüzyılın başlarında Pirî Mehmed Paşa (Remzi Mehmed Paşa Pirî, 

Karamanlı) tarafından Mesnevî’nin bir kısmı Mesnevî şerhi adıyla şerh 

edilmiştir. XVI. yüzyılda Balâtîzâde Kemâlî Mehmed Çelebi tarafından 

Mesnevî, Şerh‐i Mesnevî adıyla kısmen şerh edilmiştir. 1598 yılında Nevî 

Yahya Efendi Malkaravî tarafından Mesnevî’den iki beyit, Şerh‐i dubeyt‐i 

Mesnevî adıyla şerh edilmiştir. 
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XVII. yüzyılda, Abdüllatîf Efendi tarafından kaleme alınan Letâ’if‐i 
Ma’nevî, Mesnevî’nin Türkçe şerhidir. XVII. yüzyılın sonlarında ve XVIII. 

yüzyılın başlarında Derviş Mehmed Emin Tokâdî tarafından kaleme alınan 

Mesnevî’den bir beytin şerhi isimli risale, Mesnevî’nin “Ân hiyâlâtî ki dâm‐i 

evliyâst; aks‐i mehrûyân‐ı butsân‐ı Hudâst (1. defter 72. beyit) beytinin 

şerhidir. 

XVIII. yüzyılda Mustakimzâde Süleyman Sa’deddîn tarafından 

Mesnevî’nin bazı beyitleri, Şerh‐i ba’z‐i ebyât‐ı Mesnevî adıyla şerh 

edilmiştir.  

XIX. yüzyılda Mehmed Tevfik Efendi, Mesnevî’nin bir bölümünü Uns‐

i Ma’nevî adıyla; Mihalıçcıklı Hacı Mustafa Efendi ise Mesnevî’den dört beyti 

Çehar beyt‐i Mesnevî adıyla şerh etmiştir. XIX. yüzyılın sonunda 

Abdurrahman Süreyya Efendi, Râhatu’l‐ervâh–Mukaddime‐i Mesnevî şerhi 

adında bir eser kaleme almış; Mehmed Galib Efendi ise Mesnevî’nin bir 

kısmını Mesnevî tercümesi adıyla manzum olarak tercüme etmiştir.  

Ayrıca bunların dışında Mevlâ, çevresindekiler ve Mevlevîlik hakkında 

yalnızca Türkçe olarak Osmanlı topraklarında kaleme alınmış çok sayıda eser 

bulunmaktadır. 

Sonuç olarak; göç her ne kadar zor da olsa, sıkıntıları da olsa, kişiler 

üzerinde giderilmesi imkânsız olumsuz etkileri de olmuşsa da, Hz. Mevlâna 

ve ailesinin Belh’ten çıkıp uzun yollar kat ettikten sonra Karaman’a ve 

arkasından Konya’ya gelmesi İslâm kültür ve medeniyetinin yeni canlanmaya 

başladığı Anadolu coğrafyasında birlikte yaşama, hoşgörü, sevgi ve mutlu 

olma kültürünü ve birbirimizi sevme alışkanlığı kazanmamıza katkı 

sağlamıştır. 

Ayrıca İslam coğrafyasında uzun yıllar süren edebiyat, dil, din ve 

siyaset alanında genelde olumlu kazanımlara sebep olmanın yanın da 

Müslüman olmayan coğrafyalarda da İslami tasavvufun tanınmasına ve 

yayılmasına katkı sağlamıştır. 
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MODERN ARAP EDEBİYATINDA GÖÇ TEMASI  

AHMET KÂZIM ÜRÜN* 

İlk insan Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın bir göç sonunda buluşmaları, Hz. 

İbrahim (a.s.)’in Urfa’dan önce Şam, Mısır, Cidde ve Mekke’ye göç etmesi, 

Hz. Musa (a.s.)’nın Mısır’dan Filistin’e göçü, Hz. Yusuf (a.s.)’un Kenan 

(günümüzde Filistin) ilinden Mısır’a göçü, Hz. İsa (a.s.)’nın Filistin’den 

Mısır’a, oradan Suriye’ye göçü, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Mekke’den 

Medine’ye göçü, Muhyiddin Arabi’nin Endülüs’ten Bağdat, Mekke ve Şam’a 

göçü, Sadrettin Konevi’nin Şam’a hicreti vb. birçok göç, bunun insanlığın 

başlangıcından bu yana toplumlarda var olan bir olgu olduğunu 

göstermektedir. 

Modern dönemde Napolyon’un Mısır’ı işgali sonrasında Kavalalı 

Mehmet Ali Paşa’yla birlikte Batıya gönderilen Mısırlı heyetler orada 

edindikleri izlenimleri ülkelerine taşımışlardır. Göç olgusuyla kazandıkları bu 

birikimi öncelikle Batı dillerinden yaptıkları çevirilerle ülkelerine 

kazandırdılar. Daha sonra batılı isimlerin yerine doğulu isimlere yer verdikleri 

“adaptasyon” sürecinden sonra yaşadıkları toplumun kendi kimliklerine 

uygun özgün eserler vermeye başladılar. 

Bu şekilde ülkelerinden ayrılıp başta Paris olmak üzere Batılı şehirlerde 

kalan yazarlar edindikleri birikimi döndüklerinde eserlerinde dile getirdiler. 

Batıyla bu temas sürecinde öne çıkan şahsiyetlere örnek vermek istersek başta 

Rıfaa Rafi et-Tahtavi’ye yer vermek gerekir. Aslen bir imam olan ve çok iyi 

bir gözlemleme yeteneğine sahip olan yazar, Paris yolculuğunu çok iyi 

değerlendirmiş döndükten sonra izlenimlerini Tahlisu’l-İbriz fi Telhisi’l-Bariz 

adlı eserinde dile getirmiştir.  

Fransızlardan sonra Mısır’a gelen İngilizlere karşı direnişlerinden 

dolayı zorunlu göçe tabi tutulan önemli şahsiyetler olmuştur. Modern Mısır 

şiirinin öncüsü Türk asıllı “Emiru’ş-Şuarâ/Şairler Sultanı” lakaplı Ahmet 

Şevki, Mısır’dan İspanya’ya; “Rabbu’s-Seyf ve’l-Kalem /Kalem ve Kılıcın 

Efendisi” lakaplı Mahmud Sami el-Bârudi ise, Mısır’dan Serendib adasına 

sürülmüşler. 

                                                 
* Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı 

(ahmetkazim@hotmail.com). 
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Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa’nın himayesinde sık sık İstanbul’a gelen 

ve burada ikamet eden Ahmed Şevki, İstanbul’u değişik yönleriyle tanıtan 

sayısız güzel şiirler kaleme almıştır.1 

Yine modern Mısır’ın önemli şairlerinden Veliyuddin Yeken, Osmanlı 

yanlısı tutumundan dolayı işgalci yönetim tarafından Türkiye’ye sürgün 

edilmiştir. Bu sürgünler şairleri millî bir kimlik taşımaları konusunda daha da 

bilinçlendirmiştir. Ayrıca duygu taşıyan birer insan olarak gurbette sıla 

hasretiyle tutuşurken özlemlerini kalemleriyle seslendirmişlerdir.  

Daha sonraki yıllarda çeşitli nedenlerle pek çok Arap yazar yurtdışına 

yaptıkları göçlerdeki edindikleri kültürel birikimi kaleme aldıkları eserlerine 

yansıtmışlardır.   

Tevfiku’l-Hakîm,Usfurmine’ş-Şark (Doğuda Bir Serçe) ve Avdetu’r-

Ruh (Ruhun Dönüşü) adlı eserlerde Batıyı gören bir doğulu kimliğin, Batılı 

değerlerle çatışması veya ilişkisi konu edilir.  

Modern dönemde İslam dünyasında göç konusunda en çok mağduriyet 

yaşayan toplumun Filistinliler olduğunda sanırım herkes hemfikirdir. 

Yahudilerin “el-Ardu’l-Mevûd/ Vadedilmiş Topraklar”ı ele geçirme 

hülyasının kurbanı olan Filistinliler, yıllar içerisinde vatanlarından peyder pey 

uzaklaştırılarak göçe zorlanmışlardır. Vatanlarından sürülen ve her türlü 

zulme reva görülen Filistinlilerin hazin trajedileri, aralarında Mahmûd Dervîş, 

Emel Dunkul, Gassân Kenefânî ve Seher Halife gibi yazar ve şairler bulunan 

birçok entelektüel Müslümanı etkilemiştir. Hatta daha çok romantik ve 

duygusal şiirler kaleme alan Nizar Kabbânî gibi şairler de ilgilerini Filistin’e 

kaydırmışlardır.  

Bunlar arasında, 1941 Filistin Akka doğumlu Mahmud Derviş, henüz 

yedi yaşındayken doğduğu toprakların İsrail tarafından işgal edilişine şahit 

olmuş, ailesiyle birlikte çok sevdiği vatanından ayrılmak zorunda kalmıştır. 

Mısır, Lübnan, Rusya ve Fransa gibi ülkelerde göçmen olarak kalan şair, 

vatansız, yurtsuz yuvasız kalmanın ezikliğini mısralarına taşımış, birbirinden 

güzide şiirler kaleme almıştır. Onun, sürgündeyken kaleme aldığı şu şiiri buna 

en güzel örneklerdendir. 

 

                                                 
1 Bkz. Detaylı bilgi için Ürün, Ahmet Kazım, 1868-1932 Mısır’da Türk Bir Şair Ahmet 

Şevki, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2002.  
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   ب           

 ای غابة الصفصاف ! هل ستذكرین

 أن الذي رموه حتت ظلك احلزین

إنسان ؟ -كأي شيء میت   

ين إنسانهل تذكرین أن  

 و حتفظني جثتين من سطوه الغرابن

 أماه ای أماه

 ملن كتبت هذه األوراق

 أي برید ذاهب حيملها ؟

 سد ت طریق الرب و البحار و اآلفاق

 و أنت ای أماه

 ووالدي ، و إخويت ، و األهل ، و الرفاق

 لعل كم أحیاء

 لعل كم أموات

 ما قیمة اإلنسان

 بال وطن

 بال علم

 ودومنا عنوان

قیمة اإلنسانما   

 بال وطن

 بال علم

 ودومنا عنوان

 ما قیمة اإلنسان
 لعل كم مثلي بال عنوان2

                                                 
2 http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=64748 
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Sürgünden Mektup 

Ey kavaklık, hatırla,  

bir insandı  

gölgende vurulup öldürülen.  

O da bir insandı, der misin bilmem,  

korur musun cesedimi kargaların açlığından?  

Ana, canım ana,  

bu satırları yazdığım ana,  

hangi postacı getirecek sana bu mektubu?  

Kara yolları kapalı,  

hava yolları kapalı,  

deniz yolları kapalı.  

Ufuk gibi.  

 

Anam, babam, kardeşlerim, dostlarım,  

belki sağsınız,  

belki ölü.  

Belki nerde olduğunuz belli değil,  

benim gibi.  

İnsanın ne değeri olabilir,  

evsiz barksız,  

yersiz yurtsuz,  

bayraksız,  

ne değeri? 

Yine aynı şekilde 1936 Filistin Akka doğumlu Gassân Kenefani (1936-

1972), 1948’de Deyr Yasin katliamından sonra ailesiyle birlikte Akka’dan 

ayrılmak zorunda kalmış ve Filistin Lübnan sınırındaki el-Gâziye’ye 

yerleşmiştir. Sonraki yıllarda Şam’a, Kuveyt’e ve Beyrut’a gidip oralarda 

çeşitli görevlerde bulunmuştur. Vatanından uzakta sıla hasreti çeken 

Kenefani, Beyrut’ta çıkardığı derginin adını da Filistin olarak belirlemiştir. 

‘Aidun ile Hayfa/Hayfaya Dönüş adlı romanında, vatan hasretini, geride 

bırakmak zorunda kalınan çocuklara olan özlemi dile getirmiştir. Muhacir 

olarak çektikleri sıkıntıları “Ricâlun fî’ş-Şems,/Güneşteki Adamlar ve Ma 

Tebekkâ Lekum//Sizin İçin Geriye Kalanlar” adlı romanlarında, ülkesine 

dönüşün nasıl gerçekleşeceğini “Ummu Sa’d/Sa’d’ın Annesi” adlı romanıyla 

gündeme taşımıştır. 
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Mısır’da İslamî içerikli romanda öne çıkan şahsiyetlerden biri olan 

Necip el-Keylanî, Mısır’da doğmuş, bütün öğrenimlerini burada tamamlamış 

ancak Tıp fakültesinden mezun olup ülkesine hizmet etmeyi düşünürken Nasır 

döneminde İhvanu’l-Müslimin/Müslüman Kardeşler örgütü üyesi olduğu 

suçlamasından dolayı üç yıl cezaevinde yatmıştır. Çıktıktan sonra 1968 

yılında ülkesinde yaşadığı mağduriyetten dolayı heyecanını kaybetmiş; 

yurtdışına gitmekten başka çare bulamamıştır. Birleşik Arap Emirliklerine 

giden yazar, burada doktor olarak çalışmış, daha sonra memleketi Tanta’ya 

dönmüştür. Burada yakalandığı pankreas kanseriyle yedi ay mücadele 

verdikten sonra 1995 yılında hastalığına yenik düşerek vefat etmiştir. 

 Ali Ahmed Bâkasîr, Endonezya’nın Surabaya şehrinde doğmuştur. 

Babası Hadramevt, annesi ise Endonezyalıdır. Bâkasîr, 10 yaşından önce 

gönderildiği Hadramevt’te İslâm kültürünü öğrenip Kuran’ı ezberlemiştir. Bu 

arada sevdiği bir kızla evlenmiş; ancak çok geçmeden eşi vefat etmiştir. Bu 

olay üzerine çok sarsılan Bâkasîr, Hadramevt’ten uzaklaşıp Aden ve 

Habeşistan’a, oradan da Hicaz’a geçmiş; Mekke, Medine ve Taif’te ikamet 

etmiştir. 

On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren Lübnan, Suriye, 

Filistin ve Mısır gibi pek çok Arap ülkesinden kimi entelektüeller, siyasî, 

sosyal, ekonomik ve dinî sebeplerle Batı’ya özellikle de Kuzey ve Güney 

Amerika’ya göç etmiş ve zamanla burada edebî etkinliklerde bulunmuşlardır. 

Bunlar arasında öne çıkanlar; Cubrân Halil Cubrân, Mihail Nuʿayma, Emin 

er-Reyhânî, Nesîb Arida, İliyya Ebû Mâdî, Fevzî Ma’lûf, Reşîd Selîm el-Hûrî 

ve İlyâs Ferhât’tır.  

Bir dönem Amerika’da eserleri “best seller” olarak satılan Cubran Halil 

Cubran’ın el-Ecnihatu’l-Mutekessira/Kırık Kanatlar adlı eserinde 

Amerika’ya göç eden bir gencin doğduğu yere dönüşü ve burada bir genç kıza 

duyduğu umutsuz aşkı sonucunda yaşadığı hayal kırıklığı konu edilir.  

Mezarlar Ne Söyler adlı eserinde ise bu dünyadan göç etmiş insanların geri 

kalanlara öğütleri anlatılır. 

Beyrut’ta Marunî bir anne ve Katolik bir babanın çocuğu olarak 

dünyaya gelen Emin Ma’luf, çocukluğunu ve ilköğrenimini burada 

tamamlamış; ancak ülkesinde ortaya çıkan iç savaştan dolayı zorunlu olarak 

yurtdışına çıkan ailesiyle birlikte Batıya göç etmiştir. Emin Ma’luf’un 

anneannesi İstanbul’da doğmuştur. Marun Nakkaş adındaki büyük dayısı da 

yüzyılın başında Osmanlı başkentinde tiyatro oyunculuğu yapmıştır. 
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Onun, Doğudan Uzakta adlı eserinde, gençliklerinin en güzel 

dönemlerini bir arada geçiren ve ülkelerinde patlak veren iç savaştan sonra 

farklı yerlere göç eden yıllar sonra bir arkadaşlarının cenazesinde bir araya 

gelen arkadaşların hayatı konu edilir.  Afrikalı Leo adlı eserinde Endülüslü bir 

tüccarın Granada’da başlayan ve Roma’da son bulan göç ve yolculuk hikâyesi 

konu edilir. Doğunun Limanları adlı eserinde ise Osmanlı Devletinin son 

yıllarında Ermenilerin Adana’dan Lübnan’a yaptıkları göç anlatılır.3  

Semerkant adlı eserinde ise Ömer Hayyam’ın Semerkant’tan başladığı daha 

sonra Nizamülmülk ve Hasan Sabbah ile karşılaştığı gizemli yolculukları 

anlatılır.  Yüzüncü Ad adlı eserinde roman kahramanının eski bir kitabın 

izinden giderek yaptığı uzun yolculuklar anlatılır. Burada Baldassare adındaki 

kahraman Yüzüncü Ad’ın peşinden önce İstanbul’a, oradan İzmir’e, Sakız’a, 

Cenova’ya, Amsterdam’a sonra da Londra’ya geçer. Konya’da vebanın 

kıyımına, İzmir’de Sabetay Sevi’nin şaşırtıcı başkaldırısına, İngiltere’de 

büyük Londra yangınına tanık olur.4 

Yazdığı eserlerde “göç” kavramının önemli bir yeri olan Emin Maluf, 

kendisiyle yapılan bir mülakatta göç üzerine çok önemli tespitlerde bulunur. 

Ona göre göç sayesinde kültürler arası bir diyalog yaşanabilir. 

“Bana sorarsanız göç eden kişi için göç, bir şans olabilir. Aynı 

zamanda üzücüdür belki ama bir şans haline gelebilir. İnsanları tarafından 

terkedilmiş bir toplum açısındansa, bu bir fakirleşmedir. Dünyanın her 

yanında, özellikle Arap dünyasında, gerçek bir kan kaybı olan göç kavramını 

yakından tanıyan çok fazla toplum var. Her alanda kalifiye olan birçok insan, 

başka ülkelerde yaşayacak. Bu, tam bir felaket. Ama bence göç kavramından 

yola çıkarak başka bir yere varmak gerekiyor. Ne demek istediğimi 

açıklayayım. Birçok toplumda, yurt dışından gelmiş birçok insan 

yaşamaktadır. Bu kişiler iki toplum arasında, içinde doğdukları toplum ve 

düşünsel toplumları arasında bir buluşma noktası olabilirler. Bana sorarsanız 

bu insanlar, bu görevi üstlenmeleri için yüreklendirilmelidir. Örneğin ana 

dillerini kaybetmemeleri için yüreklendirilmelidirler. Bulundukları ülkenin 

dilini öğrenmeliler ama diğer yandan ana dillerini de korumalılar. Bu 

kişilerin iki toplum arasında bir dolaşım sağlayabilmeleri gerektiğine 

                                                 
3 Maalouf, Amin, Doğunun Limanları, (Çev. Saadet Özen), YKY Yayınları (51. Baskı), 

İstanbul 2013. 
4 Maalouf, Amin, Yüzüncü Ad “Baldassare’nin Yolculuğu”, Çev. Samih Rifat, YKY 

Yayınları, (9. Baskı), İstanbul 2001. 
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inanıyorum. Her iki yöne de geçiş yapabilmeliler, bulundukları toplumdan 

doğdukları topluma veya doğdukları toplumdan yaşadıkları topluma bir elçi 

olabilmeliler. Herkesin "öteki"ni tanıması gereken bir dünyada yaşıyoruz. 

Bunu özellikle de, uzun süre dünyanın geri kalanını tanımasına gerek 

olmadığına inanan batı ülkeleri için söylüyorum. Güney ülkelerinde yaşayan 

birçok insan kuzey ülkelerinin dilini öğrenir. Kuzey ülkelerinde yaşayan çok 

az insan güney ülkelerinin dilini öğrenir. Bilmelerine gerek olmadığını 

düşünürler. Bence bu, aldatıcıdır, bence günümüzde insanlar, diğer kültürleri 

öğrenmelidir, diğer dilleri öğrenmelidir. Ve bu kültürün taşıyıcısı olanlar, bu 

dilin taşıyıcısı olanlar, kendi ülkelerindeyken, onlara yönelmelidirler. Başka 

şeyler de öğrenilmelidir. Çünkü öğrenme daima iki yönlü olmalıdır.5 

Adonis lakabıyla tanınan Ali Ahmed Saîd, Suriye’nin Lâzkiye iline 

yakın bir köyde fakir bir çiftçi ailesinde doğmuştur. Felsefe öğrenimi gören 

şair, küçük yaşlarda şiir yazmaya başlamıştır ve şiirleri daha çok politik te-

malar üzerinedir. Siyasi nedenlerden dolayı eşi Halide Salih Saîd ile birlikte 

1956’da Suriye’den ayrılıp Lübnan’a gitmiş, Lübnan vatandaşlığına geçmiş 

ve 1986 yılına kadar Lübnan’da yaşamıştır. 1957’de Lübnan’da Yûsuf el-Hâl 

ile birlikte modern Arap edebiyatının önemli forumlarından biri olan 

Mecelletu’ş-Şiʿr’i çıkarmış daha sonra 1968’de bu dergiyi ortağına bırakarak 

kendisi Mevâkıf adıyla yeni bir dergi çıkarmıştır. Bu dergi de kısa sürede 

tutunmuş ve büyük bir okuyucu kitlesine hitap eder hâle gelmiştir. 

Şimdiye kadar anlattıklarımız içerisinde belki de en ilginci, birbirinden 

farklı yerlerde yaşamak zorunda kalan Abdurrahman Munif’tir. Babası Suudlu 

annesi ise Bağdatlıdır. Kendisi ise Amman’da dünyaya gelmiştir. 

Bir İngiliz anne ve Sudanlı babanın oğlu olarak Sudan’da dünyaya 

gelen Cemal Mahcub ise, bir süre Danimarka’da bir üniversitede çalıştıktan 

sonra İspanya’ya gitmiştir. 

Sudan’da dünyaya gelen et-Tayyib Muhammed Sâlih Ahmed, burada 

öğrenimini tamamlayıp bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra İngiltere’ye gidip 

İngiliz yayın kuruluşu BBC’de çalışmış; uluslararası ilişkiler alanında 

öğrenim görmüştür. Katar Enformasyon Bakanlığında bir süre müsteşarlık 

görevinde de bulunan Tayyib Sâlih, Londra’da çıkan Arapça el-Mecelle 

dergisinde uzun süre yazarlık yapmış ve 18 Şubat 2009’da yine Londra’da 

                                                 
5 http://www.global-leaders.tv/arsiv/amin_maalouf.asp (İpek Cem’in Amin Maalouf’la 

mülakat Global Leaders 29 Mayıs 2009). 
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vefat etmiştir. et-Tayyib Sâlih, özellikle Mevsimu’l-Hicraile’ş-Şimâl (Kuzeye 

Göç Mevsimi, 1965) romanıyla edebiyat çevrelerinde kendisine yer bul-

muştur. 

Sonuç olarak modern Arap edebiyatında genelde yaşanan irade dışı 

göçlerin yazar ve şairler üzerinde daha çok olumsuz etkileri olmuştur. 

Ülkelerde yaşanan ihtilaller sonucunda sürgüne gönderilen edebiyat ve kültür 

insanları gurbette sıla hasretiyle duygularını kaleme dökmüşlerdir. Kimi 

zaman eğitimlerini geliştirmek üzere yapılan mekân değişikliklerinde ise 

farklı coğrafyaların farklı kültürlerini tanıyan edebiyatçılar bu zenginliği 

ülkelerine taşımışlardır. 
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