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ÖNSÖZ 
 

Edebiyat, sosyoloji ve toplumun ortak paydası insandır. Edebiyat çalışmaları 
veya sosyolojik çalışmalar insan kavramı üzerine incelemeler yapar. Ve her 
iki alan ortak bir noktada buluşur. Bu nokta edebiyat sosyolojisidir.  

Edebiyat sosyolojisi, siyaset, kültür, sosyal tabakalar ve dil problemleri gibi 
edebî olayları çerçeveleyen sosyal yapı ve teknik durumları incelemektedir. 

Edebiyatçılar için aşırı sosyolojik, sosyologlar içinse aşırı edebi görünen 
edebiyat sosyolojisi bazı ülkelerde edebiyata bazı ülkelerdeyse sosyolojiye 
dahil edilmektedir.  

İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan politik ve sosyal gelişmeler, edebiyat 

da dahil olmak üzere pek çok alanında eleştirel bir dönemi girişi tetikledi.  

Edebiyat sosyolojisine kaynaklık eden özellikle de Georg Lukáks, Walter 
Benjamin ve Frankfurt ekolünden Horkheim ve Adorno’nun eleştirel toplum 
kuramı, edebiyat-toplum ilişkisini merkeze alan çalışmalar ortaya çıktı.  

Fredric Jameson, T. Eagleton ve Franco Moretti’nin, edebiyat metinlerinin 
sosyolojik açıdan okunması ve edebi biçimlerin sosyolojik çözümlemelerini 
inceleyen önemli çalışmaları kendini gösterdi.  

Günümüzde, edebiyat sosyolojisi alanındaki çalışmalar, merkezine edebiyat 
eserini alarak edebiyat içi ve dışı toplumsal unsurlarla birlikte estetik 
unsurları da dahil etmektedir. Edebiyat eserine nasıl bir yaklaşım 
gösterileceği üzerine farklı ekoller bulunmaktadır.  

Bu çalışma, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 
Arap Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans öğrencilerinin pandemi 
dönemini daha etkin kullanmak adına yapmış oldukları dokuz çalışmayı 
içermektedir. Ödev olarak verilen bu çalışmalar biraz daha olgunlaştırılarak 
makale haline getirildi. 

Bu çalışma, incelenen eserlerin ilk basım tarihlerini esas alarak, 1931 yılında 
ölen, Mehcer edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Halil Cibran’ın iki 
sevgili üzerinden o günkü Lübnan dini otoritesini eleştirdiği “Kırık kanatlar” 
adlı romanı üzerine yaptığımız çalışma ile başlıyor.  Ve 2011’de patlak veren 
Arap Baharı hareketi ile cehenneme dönen Suriye’den Türkiye’ye sığınan 
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göçmenlerin göç yolları ve toplumda bıraktığı izleri ele alan, kendisi de 

şuanda Urfa’da yaşayan yazar İbtisam Şakuş’un “Ayak Sesleri” ile bitiyor. 

Çalışmalar, ağırlıklı olarak, Arap edebiyatının kalbi olan Mısır romanları, 
Suriye, Cezayir ve zenginlik ve lüksü ile göz kamaştıran ama içerisinde 
toplumsal baskının hala nefesi hissedilen Kuveyt romanlarını 
kapsamaktadır. 

Tarihsel olarak baktığımızda bu çalışma 1912-2018 yıllarını kapsamaktadır. 
Bu yıllar arasında arap toplumunda görülen siyasi, kültürel ve siyasi 
çıkmazların neticesinde ortaya çıkan ekonomik sıkıntılar incelenmeye 

çalışıldı.  

Dr. Abdussamed Yeşildağ oç.D 
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CİBRAN HALİL CİBRAN KIRIK KANATLAR 

ROMANININ SOSYOLOJİK/DİNÎ AÇIDAN BİR 
İNCELEMESİ 

Hilal DURAK,  

Abdussamed YEŞİLDAĞ 

GİRİŞ 

Edebiyat ve sosyoloji ilişkisi geçmişten bugüne bağı olan ve 
birbirinden ayrı olarak değerlendirilse de yolları pek çok noktada kesişen iki 
ayrı ilim olduğunu söyleyebilmekteyiz. Edebiyat, bazen şahsa yönelik 
gelişirken bazen de toplumsal yapıya bağlı olarak gelişmiş ve içinde 
yaşanılan toplumun bir aynası niteliğinde olmuştur. Bu da edebî eserlere 

sosyolojik açıdan bakılabilen bir pencere açmıştır. Toplumsal kimliği ve 
durumu yansıtan edebî eserler, dönemin tarihi hakkında bilinmeyenleri 
aydınlatma yolunda da oldukça büyük önem taşımaktadır. Bu eserler edebî 
hazzı taşımalarının yanı sıra geçmişi yansıtmalarıyla da bir belge niteliği 
taşıyabilmektedirler.  

Edebiyat ve sosyoloji bilimlerinin yakınlaşmasının sonucunda/sonra-

sında edebiyat sosyolojisi alanı, 1900’lerden başlayarak; edebiyatla 
toplumun etkileşimin karşılıklı aydınlatmaya çalışır. Çıkış noktasında, 
edebiyatın toplum hayatında kapsadığı/edindiği rol ve doğrudan doğruya 
toplum şartlarının edebiyatı etkileyişi yer alır. Bu nedenle, bir toplumun 

genel görünümünü eleştiriyi birinci plana alarak, çatısını kuran toplum 
romanının temelinde doğrudan doğruya sosyolojinin deneme ve uygulama 
alanı söz konusudur.1 

Gerek Türk Edebiyatına gerek Arap Edebiyatına bakıldığında 
toplumla edebiyat arasındaki ilişkinin yazarların da dikkatini çektiği ve 
bunları eserlerine yansıttıkları görülmüştür. Yazarlar edebiyatı kimi zaman 
nefsî ve tasavvufî duygularını dile getirmek için bir araç olarak kullanırken 

 

1 Aydın, Ertuğrul, “Edebiyat-Sosyoloji İlişkisinde Sosyolojik Kaynak ve Ölçütler”, 
Turkish Studies, Volume 4 /1-I, Winter 2009, s. s. 357- 370, s. 360. 
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kimi zaman da siyasî, ictimaî ve ekonomik durumları yansıtmak amacıyla 
kullanmıştırlar. Türk Edebiyatında Sebahattin Ali’nin Kuyucaklı Yusuf adlı 
eseri, Arap Edebiyatında ise toplumun aksayan yönlerini ele alan pek çok 
yazardan biri olan Necip Mahfuz Midak Sokağı eseri sosyolojik alandaki 

eserlere örnek gösterilebilmektedir.  

Özetle; edebî ürünler hayal ile gerçek arasında bir köprü niteliği 
taşıyabilmekle birlikte toplumsal gerçekler ile yüzleştirmeyi amaçlayan, 
aksayan yönleri ele alan gerçek hayat ile yakından ilişki kuran bir belge 
niteliği taşıdığını da söyleyebiliriz. Bu çalışmada da Cibran Halil Cibran’ın 
el-Ecniḥatû’l-Mutekessira (Kırık Kanatlar) adlı eseri sosyolojik-dinî açıdan 
inceleyeceğiz. 

Mehcer Edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Cibran Halil 
Cibran’ın el-Ecniḥatû’l-Mutekessira (Kırık Kanatlar) adlı otobiyografik eseri, 
Newyork’ta yaşadığı dönemde, 1906-1912 yılları arasında kaleme aldığı, 
Selma Karâme’ye olan aşkını ve dönemin siyasi, sosyal ve dini sorunlarının 
şahsını ve toplumu nasıl istemediği yollara sürüklediğini eleştirel bir bakış 
açısıyla ele aldığı eseridir.  

Eser toplumsal bir eser olmakla birlikte uslûbu ile okuyucuya edebî 
hazzı da yaşatan tasvirler içermektedir. Eserin ana teması aşktır. Cibran 
kavuşamadığı aşkı Selma Karâme’ye olan hayranlığını, saf sevgisini ve 
dönemin şartları nedeniyle istekleri dışında gelişen olayları okuyucuya 
aktarmaktadır. 

Cibran, eserlerinde genel anlamda maneviyatı ve spiritüelliği öne 
çıkaran bir yazardır. Sembolizm etkilerinin açık bir şekilde görüldüğü Kırık 
Kanatlar eserinde de dinamizm ve lirizmin de etkileri vardır. Cibran, eserde 
o dönemin Ortadoğu kadını için “Kanadı kırık kuşlar” benzetmesini 

kullanmış, durumunu bu şekilde açıklamıştır.2 

 

 

 

 

2 Acharya, Kumar, Symbolic Representation of Woman in Khalil Gibran’s Novel The 
Broken Wings, a Thesis of master's degree, Tribhuvan University, Kathmandu, 2013, 

s. 11. 
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Cibran’ın Hayatı ve Eserleri 

Cibran, 6 Ocak (veya Aralık) 1883 yılında Lübnan’ın Kādîşâ Vadisi 
yakınlarındaki Bişerrî kasabasında doğmuştur.3 Hristiyan bir aileye 

mensuptur. Cibran’ın doğduğu yıllarda Lübnan, Büyük Suriye’nin Osmanlı 
hakimiyeti altındaki bir Türk eyaletiydi. Lübnan Dağı’nın halkı, Osmanlı 
idaresinden bağımsızlığını kazanmak için yıllarca mücadele etmiştir.4 Bu 

bölge Hristiyan ve Müslüman kesim arasında sık sık ateşin yükseldiği ve 
nefretin körüklendiği bir yerdir.  

Babası tâcir Mihail’in oğlu Halîl içki müptelâsı bir kişiydi. Annesi 
Mârûnî papazı İstefan Rahme’nin kızı Kâmile’dir. Halîl, Kâmile’nin üçüncü 
eşiydi. İlk kocasından Peter; Halîl’den ise Cibrân, Mariana ve Sultane adında 
çocukları oldu. Cibrân beş yaşında iken Bişerrî’deki Saint Elişa Okulu’na 
girdi. Vergi toplama görevini yürüten babası Halîl, bir arkadaşı zimmetine 
para geçirdiği iddiasıyla tutuklanınca hapse atıldı ve sonuçta ailenin huzuru 
bozuldu. Bunun üzerine annesi, çocuklarının babası Lübnan’da bırakıp on 
iki yaşındaki Cibrân’ı, Peter, Mariana ve Sultane’yi alıp Boston’a göçtü. (25 
Haziran 1895).5  

O dönem Boston ve Newyork büyük bir Suriyeli nüfusa sahipti. 
Cibran ve ailesi Arap âdetlerinin ve Arapça’nın yaygın olduğu bu bölgeye 
çok fazla yabancılık çekmediler. Cibran yoksulluk içinde geçirdiği çocukluk 
döneminden sonra ailenin eğitimine devam eden tek bireyi olmuştur. Hem 
maddi sorunlar hem de dönemin kız çocuklarına bakışı sebebiyle diğer 
kardeşlerinin eğitimleri yarıda kalmıştır. 

Cibran, lise eğitimine Beyrut’taki “Medresetu’l-Hikme” okulunda 

başlamıştır.6 Arapça, resim, tiyatro gibi alanların yanı sıra fen bilimleri ve 
sosyal bilimler, mitoloji ve din gibi spesifik alanlarda da kendini 

yetiştirmeye çabalamıştır.  

 

3 Demirayak, Kenan, “Cibrân Halîl Cibrâ"n”, TDVİA, İstanbul, 2016, c. ek-1, ss. 261-

264, s. 261. 
4 Cibran, Halil, Kırık Kanatlar (çev. A. Erkin Köylügil), Arkhe Yayınları, İstanbul, 
2016, s. 7. 
5 Demirayak, Cibrân Halîl Cibrân, s. 261. 
6 Faysal, Semir Rûhî, Mu‘cemu’l-Rivâiyyîni’l-‘Arab, Jarrous Press, Lübnan 1995, c. I,  
s. 104. 
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Babası her ne kadar sorumsuz bir adam olsa da Cibran’ın ailesine olan 
bağlılığı ve sevgisi oldukça fazladır. Ancak ailesinde yaşadığı kayıplar onu 
derinden etkilemiştir. Cibrân on dört yaşındaki kardeşi Sultane’nin 4 Nisan 

1902’de ölüm haberi üzerine 1902 Nisanında Boston’a geri döndü. 12 Mart 

1903’te üvey kardeşi Peter’i ve aynı yılın 28 Haziranında annesi Kamile’yi 
kaybetti ve kardeşi Mariana ile yalnız kaldı. Üçünün de ölüm sebebi 
tüberkülozdu.  

Halil Cibran, Amerikalı genç şair olan Josephine Preston ile 
tanıştıktan sonra onunla duygusal olarak yakınlaşma yaşamış ve Preston, 

kendisine ‘genç ermişim benim’ diye hitap etmiştir. Bu kelimeler, Halil 
Cibran’ın “Ermiş” kitabının da esin kaynağı olmuştur. Cibran, 1912 yılında, 
kendisi gibi kadınların özgürlüğünü savunan Filistin’li bir yazar Mey 
Ziyade ile mektuplaşmaya başlamış ve on yılı aşkın sürede devam eden bu 

mektuplaşmadan sonra yakınlaşmışlardır ancak aralarında ne bir görüşme 
ne de konuşma geçmiştir.7  

Cibran Halil Cibran 1904 yılında “el-Muhacir” gazetesine makaleler 

yazmaya başlamış ve yazarlık serüvenini böylelikle başlatmıştır. 

Kişiliği, çalışmaları ve hayatı da birçok araştırmacının dikkatini çeken 
Cibran, ulusal ve uluslararası alanda tanınmış Lübnan’ın en ünlü 
figürlerinden biridir. Bu iyi itibarını edebiyat ve sanat alanında kazanmıştır.8 

Cibran ilk olarak içinde bulunduğu topluma eleştirel yaklaşmış ve 
sosyal sorunları eserlerine taşımıştır. Sonraki dönemde ise bu sosyal, dini 
yozlaşmaya karşı bir başkaldırış, direniş içine girmiş ve geri kalan dönemde 

ise birleştirici, sevgi ve barış ortamı oluşturma çabasına girerek eserlerine ve 
edebî kimliğine yön vermiştir.  

Diğer Mehcer Edebiyatçılarına bakıldığında Cibran’ın da aynı 
sorunlar ile yaşadığı görülmektedir. Mehcer edebiyatçılarının istisnasız 
olarak ortak özellikleri, anavatanlarından ayrılma, ardından gurbetle birlikte 

 

7 Cibran, Halil, Kırık Kanatlar, s. 42, 43. 
8 Institute of Lebanese Thought at Notre Dame University, Gibran Kahlil (Gibrān 
Khalīl Gibrān) Biography and Achievements (1883-1931), Louaize, Lebanon s. 1. 

https://www.ndu.edu.lb/Library/Assets/Micro/Files/ILTMicrosite-

English/GibranKhalilGibran/Biography%20of%20Gibran%20Khalil%20Gibran.pdf 

(Erişim tarihi: 06.11.2019). 
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gelen hasret, yalnızlık duygusu, maddi sıkıntılarla boğuşma gibi hallerle 
karşılaşmış olmalarıdır.9 Ve hasret, aidiyet sorunu, yalnızlık gibi duyguların 
yanı sıra sevgi, ümit gibi zıt duyguları eserlerinde hakim kılmalarıdır. Bu 
açıdan incelendiğinde Amerikan Edebiyatının etkisi altındayken bile en 
güçlü tutkusunun vatan (vatan özlemi) olduğu ve yaşamış olduğu gurbetin 
onu olumsuz yönde etkilemesi ile beraber içinde her daim olumlu duygular 

taşıdığı da eserlerinde görülebilmektedir. 19. Yüzyılın ikinci yarısından 
sonra Amerikan edebiyatında Arap yazarlar öne çıkmış ve Arap 
edebiyatında da 20. Yüzyıl itibariyle Romantizm akımının güçlü bir şekilde 
görülmeye başlanmıştır.  

Mehcer Edebiyatının başarılı ismi Cibran Halil Cibran, yetiştiği Batı 
kültürünün etkilerini edebiyatına da yansıtmıştır. Çünkü toplumun sanattan 
etkilendiği gibi sanatın ve sanatçının da toplumdan etkilenmesi kaçınılmaz 
bir gerçekliktir. Bu doğrultuda eserlerini şekillendiren Cibran da batıda J. J. 
Rousseau, Ernest Renan, William Blake, R. W. Emerson, John Keats ve 

Nietzsche gibi yazarlardan etkilenmiştir.10 Yazarın eserlerinde romantizm, 
realizm ve sembolizm gibi akımlardan etkilendiği de açıkça görülmektedir11. 

İronizmi de ustaca kullanan Cibran, üslûp olarak da farklı ve yenilikçidir. 
Mehcer Edebiyatçılarının ortak özelliklerinden biri de yine bu akımlardan 
etkilenmiş olmalarıdır.  

Yaşadığı dönemde oldukça fazla ikilemde kalmış ve bunu 
içselleştirmiş bir yazar olan Cibran, Batıdaki en iyi “Doğu filozofu”dur.12 

Ölümüne kadar eserlerini İngilizce yazmış, çok az sayıda Arapça eser 
vermiştir. Mehcer Edebiyatı yazarlarından Halil Cibran, 10 Nisan 1931 
yılında, yakalandığı verem (tüberküloz) hastalığı nedeniyle vefat etmiştir. 

 

9 Şimşek, Sultan, Amerika'daki Arap Göç Edebiyatında Din Anlayışı Cibran Halîl 
Cibran, Mîhâîl Nuayme, Emîn er-Reyhânî, Lambert Academic Publishing, Almanya, 

2015, s. 61. 
10 Demirayak, Cibran Halil Cibran, s. 262. 
11 Altabaa, Homam, Hamawiya, Adham, “The Life and Works of Kahlil Gibran: A 

Critical Review”, Asiatic, Vol. 13, No. 1, June 2019, ss.103-118, s. 116. 
12 Atalay, Mehmet, “The Idea Of Balance Between Spirituality And Intellıgence 
According To Khalil Cibran”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakultesi Dergisi, 

Sayı:17, Yıl: 2008, ss.101-125, s. 103. 
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Cibran’ın, günümüze kadar gelmiş ve pek çok dile çevrilmiş eserleri 
bulunmaktadır. Dünyaca tanınan bazı önemli eserleri şunlardır: 

Aforizmalar, Asi Ruhlar, Aşk Mektupları, Bir Damla Gözyaşı Bir Tebessüm, 
Efendinin Sesi, Ermiş/Nebî, Ermişin Bahçesi, Fırtınalar, Gece ile Sabah Arasında, 
Gönlün Sırları, İnsanoğlu İsa, Kabuklar ve Özler, Kırık Kanatlar, Kum ve Köpük, 
Lazarus ve Sevgilisi, Mey’e Mektuplar, Mezarlar Ne Söyler, Rüzgâr Gülü, 
Umutsuz Aşık, Vadinin Perileri, Yeryüzü Tanrıları’dır. 

23 Eylül 1923’te Newyork’ta bir yayınevi tarafından basılan, Cibran’ın 
üçüncü İngilizce eseri olan Nebî’yi (The Prophet) Cibran, asıl şaheseri kabul 
etmektedir.13 Nebi adlı eserinin başlığını birçok kez değiştirmiştir. 1923 
yılının sonbahar mevsiminde yazımını bitirdiğinde ise küçük bir kitap 
olarak yayınlamıştır. Cibran’ın hayatını farklı bir boyuta geçiren eserdir 
denilebilir. Eserde, Cibran’ın hayat felsefesi ve sûfîliğinin izleri ortaya 
çıkmaktadır.14 Kitap, şiirsel bir üslup ile anlatılan 26 öğüdü içinde 
barındırmaktadır. İnsanlar için önem arzeden aşk, iyilik, kötülük, sevinç, 
hüzün, özgürlük, çalışmak, evlilik, almak, satmak, adalet, eğitim, dürüstlük, 
din ve ölüm gibi konuları ele almaktadır.15 

 

Cibran Halil Cibran’ın Dine Bakışı ve İnancı 

Cibran da diğer Mehcer edebiyatçıları gibi ABD’ye göç ettiği 
dönemde farklı bir kültüre ve dini ortama geçmiştir. Kendilerini eserleri ile 
ifade etmeye başlayan yazarlar, toplumu ve gelenekleri eleştirirken de 
herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmamışlardır. Bu sebeple eserlerinde 

beşerî duygularla beraber, gerçeklerin bir yansımasını da görebilmekteyiz.  

Daha önce de söylediğimiz gibi Cibran Hıristiyan bir aileye 
mensuptur. Lübnan o dönemde dinî ve mezhebi farklılıkları olan grupları 
bünyesinde barındırıyordu. Dolayısıyla göç eden gruplar içinde hem 

Müslüman kesim hem de Hıristiyanlık dinine mensup kişiler bulunuyordu. 
 

13 Maryssael, Philippe, And You, Vast Sea..., How One Small Word Change 

Changed Quıte A Lot, https://www.kahlilgibran.com/81-and-you-vast-sea-how-one-

small-word-change-changed-quite-a-lot.html, (Erişim tarihi: 06.04.2020). 
14 el-Hizâ‘ale, Esmâ ‘Â᷾bid, el-Nesîcu’l-Lugavî fî Nesri’r-Râbıtati’l-Kalemî, Câmi‘atu 
Âli’l-Beyt, Risâletu’l-Master, Ürdün, 2006, s. 94. 
15 el-Hizâ‘ale, el-Nesîcu’l-Lugavî fî Nesri’rt-Râbıtati’l-Kalemî, s. 95. 
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Göçmenler yeni bir yere yerleşmenin doğal sıkıntılarının yanı sıra, ilk 
zamanlarda pek çok dini sıkıntı da yaşamışlardır. Dil sorunu nedeniyle 
düğün ve cenaze törenlerinde, dini eğitimlerinde ve manevi ihtiyaçlarında 
kendilerine önderlik edecek din adamlarından mahrum kalmışlardı. 
Özellikle muhafazakâr Hıristiyanlar bu durumdan bir hayli şikâyet etmiş, 
Lübnan’daki dinî liderlerine yaşadıkları dinî zorlukları ayrıntılı bir şekilde 

mektupla bildirerek kendilerine papaz gönderilmesini rica etmişlerdir. Bu 
tür mektuplaşmalar 1894-1900 yılları arasında oldukça yoğun yaşanmıştır.16  

Cibran’ın kendine has bir din anlayışı vardır. Cibrandaki 
Hıristiyanlık, kendi değerleri üzerine kurduğu, bağnazlıktan, yozlaşmış dini 
kalıplardan uzakta inşa ettiği, ve yaratıcıyı ise insanlaştırmayan ve insanla 
bir tutmayan bir din anlayışıdır.17 

O, dine sadece taklit ederek inanmayıp yaratıcıya yaklaşılmak 
istenirse O’nun önce kalplerde ve duygularda hissedilmesi gerektiğini 
belirtmiştir. Uyulması gereken dini kuralların sadece bir ezberden ibaret 
olmayan ve insanların îmanî ve vicdanî özgürlüklerini gasp etmeyen 
kurallar niteliği taşıması gerektiğini savunmuştur. Tanrı her yerdedir, 
anlayışını benimsediğinden kiliseye gitmeye gerek olmadığına inanmış ve 
tutuculuk, gericilik, bilhassa kadını kısıtlayan dini anlayışı reddetmiştir. 

 “Ben bir Hristiyanım ve bununla gurur duyuyorum. Ancak ben Arap 
Peygamber’i seviyor ve ismini övgüyle anıyorum. İslam’ın şerefini seviyor ve onun 

kaybolmasından korkuyorum.”18 sözleriyle de aslında İslam dini ve 
Peygamberimize (S.A.V) olan saygısını dile getirmiş, kendi dininin yanı sıra 
İslam’ı da övmüş ve iki dine mensup kişileri de birbirinden ayrı tutmamıştır.  

Cibran, Ḥadîḳatu’n-Nebî adlı eserinde Allah (c.c.) ile ilgili şu ifadelere 
yer vermiştir: “Var olan her şey imanla yaşar ve var olan her şeyin yüceler 
yücesinin rahmetinden başka sığınacak limanı yoktur.” 19 

 

16 Şimşek, Amerika'daki Arap Göç Edebiyatında Din Anlayışı Cibran Halîl Cibran, 
Mîhâîl Nuayme, Emîn er-Reyhânî, s. 68. 
17 Ebû Fâdıl, Rebî‘a Bedî‘, el-Fikru’d-Dînî fi’l-Edebi’l-Mehcerî, Dâru’l-Cîl, Beyrut 
1992, c. II, s. 626. 
18 Ebû Fâdıl, el-Fikru’d-Dînî fi’l-Edebi’l-Mehcerî, c.II, s. 670. 
19 Şimşek, Amerika'daki Arap Göç Edebiyatında Din Anlayışı Cibran Halîl Cibran, 
Mîhâîl Nuayme, Emîn er-Reyhânî, s. 212. 
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Cibran’ın eserinde yer verdiği bu cümlesi ile aslında yaratıcının 
kudretini ve onun insanla bir tutulamayacak kadar üstün olduğunu, insanın 
yaratıcıya muhtaç olduğunu vurgulamaktadır. Bilindiği üzere Hıristiyanlık 
da tek Tanrılı bir din olmasına rağmen Nietzsche etkisinden kaldığı 
dönemlerde de Panteizme yakınlaşmıştır. Cibran, insanı sonsuz ruh olan 

Tanrı’nın bir parçası olarak görmekte bu düşüncesini şu sözü ifade 
etmektedir: “İnsanlık yeryüzündeki Tanrılığın ruhudur.”20 

Sonsuz ruha ve evrenselliğe inanan Cibran Halil Cibran, maddesel 
bakış açısıyla bakmak yerine görünmeyenin ardındaki gerçeği beşerî-ebedî, 
sınırlı-sınırsız gibi daha geniş kapsamlı eksende düşünerek ve buna inanmış 
ve yaratıcının varlığına delil aramayı “Tanrı her yerdedir” Sözü ile kesin bir 
dile reddetmiştir.  

 

Kırık Kanatlar Roman Özeti ve Romandaki Dini Olguların 
İncelenmesi 

16 yaşında iken Amerika'dan Lübnana dönüp burada liseyi okuyan ve 
bu günlerde umutsuz bir aşka tutulan Cibran, aşkını, Amerikaya döndükten 
iki yıl sonra kaleme aldığı "Kırık Kanatlar" romanıyla ölümsüzleştirmiştir. 

Arap edebiyatının ilk romanlardan biri olan bu eserde Cibran olduğu 
düşünülen gencin Selma Kerâme`yle yaşadığı çaresiz bir aşk hikayesi 
anlatılmaktadır. Ama en önemlisi, Cibran`ın hayata ve yapılan haksızlıklara 
sessiz kalmayan yapısının tezahürü görülmektedir. Cibran, Saf ve tertemiz 

bir aşk hikayesinin satır aralarına kadının toplumdaki yeri ve değeri, 
ataerkil yapı, zengin ve varlıklı aile çocuklarının mutsuzluğu, din 
adamlarının kimliklerini kendi çıkarları için kullanmaları gibi toplumsal 
meseleler serpiştirmiştir. 

Bu eserde de dine ve din adamlarına ve yaptıkları haksızlıklara 
değinilmektedir. Dini kimlik adı altında hırs, nefretleri uğruna insanları ve 
zenginliklerini kendi menfaatleri uğruna kullanan yozlaşmış din adamlarını 
toplumsal meselelerden biri olarak gören Cibran, bu kişilerin, kimi zaman 
kürsüden insanlara anlattıkları kutsal değerleri, kendi çıkarları 
doğrultusunda kullabildiklerini ve tek bir kişinin eline bırakılan dinin de o 

 

20 Cibran, Halil, Dum‘a ve İbtisâme, Muessesetu Hindavi, Kahire, 2012, s. 81. 
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kişinin arzularına göre şekillendirildiğini ve tüm imkânların dini bir buyruk 
gibi onun ayakları altına serildiğini dile getirmektedir.  

Halil Cibran’ın ilk aşkı Selma Kerâme ile münasebeti henüz 18 
yaşındayken başlar. Nisan ayının bir bahar günü Beyrut’ta bulunan Cibran 
şehir dışındaki bir dostunu ziyarete gider. Bu sırada eve daha önceden 

tanışmadığı ancak dostunun tanıdığı yaşlı bir adam gelir. Faris Efendi ile 
tanışıp bir süre sohbet ettikten sonra aslında Faris Bey’in babasının çok 
yakın bir arkadaşı olduğunu anlar ve birbirlerine yakınlık duyarlar. Bunun 
üzerine Faris Efendi onu evine davet eder.  

Bir süre sonra Faris Efendi’nin ziyaretine giden genç adam Faris 
Efendi’nin kızı Selma’yı görür, ona aşık olur ve bu ziyaretlerini artırır. 
Selma’nın ailesi zengindir. Selma da oldukça güzel, akıllı ve zarif bir genç 
kızdır. Babasına karşı da oldukça itaatkâr olan Selma, Cibran’ın gönlünü 
fetheder.  

Bir süre sonra Faris Efendi, genci bir akşam yemeğine davet eder. 
Kahramanımız için bu davetler artık daha özeldir. Daveti geri çevirmez ve 
gider. Faris Efendi kendisini kapıda karşılar bir süre sohbet ettikten sonra 

yemeğe geçerler ve tam yemek yedikleri sırada kapı çalar. Gelen 
Başpiskopos’un yardımcılarından biridir. Faris Efendiyi alarak kendisinin 

yanına getirilmesini istemiştir. Evde kalan Selma ve genç adam sükûnet 
içerisinde otururlar. Selma’nın bahçeye çıkmak istemesiyle bu sessizlik 
bozulur ve birlikte bahçeye çıkarlar. İkisi de içten içe aynı heyecanı ve 
tutkuyu yaşamaktadırlar ama birbirlerine belli etmezler.  

Başpiskopos Pavlus Galib’in ise Faris Efendi’yi çağırma sebebi 
Selma’yı yeğeni Mansur Galip ile nişanlamaktır. Mansur, Selma’nın aksine 

oldukça zalim, sorumsuz ve işe yaramaz bir adamdır. Başpiskopos’un bu 
isteğinin sebebi ise Selma’nın zengin bir aileye mensup olup bu servetin tek 

vârisi olmasıdır. Bu sayede sorumsuz yeğeninin hayatını garanti altına 
almaya çalışmakta olan başpiskopos, niyetini Faris Efendi’ye söyler. Faris 
Efendi kızı için çok endişelenir gözyaşı döker ancak bu isteğe karşı gelmeye 
gücünün yetmeyeceğini de bilir. Çünkü Selma gibi kızlar zenginliklerinin ve 
güzelliklerinin kurbanı olurlar. Eğer bu isteğe karşı çıkarsa bundan sonra 
başpiskopos’un nefreti ve öfkesi karşısında ne kızının ne de kendinin rahat 
yaşayamayacağını bilir. Kızını ve onun onurunu düşünen baba, çaresiz 
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oluşuna ağlar. Çünkü o dönemin şartlarında din adamlarına saygısızlık 
edenler, haklı olsa bile toplumda yer edinemezlerdi. 

Faris Efendi bitkin bir şekilde eve döndüğünde durumu Selma’ya 
anlatır. Selma tepki veremez. Çünkü istemediği halde bu evliliğinin 
olacağını ve bundan sonraki hayatını seçme şansı olmadığını bilir. Babası ve 
Selma eve girerken genç adam da yola koyulur. Yaklaşık bir hafta sonra 

genç adam tekrar Selma’yı ziyarete gider ve onu yine bahçede oturdukları 
yerde görür. Elem ve keder içerisinde birbirlerine üzülürler ve imkansız 
aşkları hakkında konuşurlar. Selma bazen: “…Ne emirlere itaatsizlik ettik ne de 

yasak meyveden yedik, öyleyse bizi bu cennetten ayıran ne? Ne entrika çevirdik, ne 
isyan ettik, o halde neden cehenneme atıldık?”21 diye ellerini göğe açarak isyan 
edercesine dualar eder ve “Ah, Tanrım! Bana merhamet et ve kırık kanatlarımı 
iyileştir.”22 diyerek çektiği acıyı dindirmeye çalışır.  

Selma ile Mansur Galip evlenirler. Ancak evlilikleri normal evlilikler 

gibi değildir çünkü ikisi de farklı dünyalarda yaşamaktadırlar. Mansur 
evlenmeden önce zevkine ve eğlenceye ne kadar düşkünse evlendikten 
sonra da bu durum değişmemiştir. Tek beklentisi Faris Efendi’nin bir an 
önce ölmesi ve onun servetine konmaktır.  

Gün gelir Faris Efendi hastalanır ve vefat eder. Selma gözyaşları 
içindeyken kahramanımız ona buralardan kaçmayı teklif eder ancak Selma 
bunu kabul etmez. Babasının ölümünün ardından evine geri döner ve 
işkence içinde yaşadığı günlerini yaşamaya devam eder. Arada bir kaçarak 
genç adamla buluşur ve başpiskopos yakalanmamaya çalışsa da bir süre 
sonra başpiskopos durumu fark eder ve Selma’ya baskı kurmaya başlar. 
Durumdan endişe duyan Selma genç adama artık buluşmamaları, 
görüşmemeleri gerektiğini anlatır ve ayrılır.  

Aradan beş yıl geçer ve Selma Kerâme hamile olduğunu öğrenir. 
Zorlu bir doğumdan sonra Selma’nın bir oğlu olur. Ne var ki Selma, daha 

doğar doğmaz çocuğunu kaybeder. Selma, hayatının ikinci dayanılmaz 
acısını yaşar. Haykırarak son kez bebeğini kucaklar ve kendisi de son 
nefesini verir. Mansur Galip hem oğlunun hem karısının ölüm haberini alır. 

 

21 Cibran, Kırık Kanatlar, s. 102. 
22 Cibran, Kırık Kanatlar, s. 109.  
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İkisi de bir tabutta gömülür. Mezarlıktan herkes çekildikten sonra genç 
adam sevdiğinin mezarı başına gider ve orada ağlayarak biricik 

sevgilisinden sonsuza kadar ayrılır.  

Kırık Kanatlar eserine bakıldığında her ne kadar acı bir aşk 

hikayesinden bahsediliyor olsa da, eserin dönemin şartlarını, kadına bakış 
açısını, doğu medeniyetini, din adamlarının toplumdaki yerini ele alan 
eleştirel bir eser olduğunu görmekteyiz. Eserde sosyal sınıf, kadının 
köleleştirilmesi ve zayıf görülmesi, hayatındaki seçimlerini hür iradesiyle 
yapamıyor olması yazarın eleştirdiği başlıca konulardandır.  

Cibran bu eserde dini motiflere de fazlaca yer vermiştir. Eserde kutsal 

olgular ile benzetmeler yapılmıştır. “…Ruhum, Adem’in cennetteki hali gibi 
boşluğa düşmüş, tuhaf bir hale büründü. Selma yüreğimin Havva’sı oldu bir 
anda.”23 Yazar burada masumiyet kavramını yüklediği bir kadının aşkı 
üzerinden kendi düşüncelerini, eleştirilerini ve karşı çıktığı durumları 
okuyucuya aktarmaktadır. Cennet, cehennem, ceza, ödül, ruh, ölüm, melek, 
Tanrı, ahiret inancı kavramlar da çokça görülmektedir. Dinin aslında kadını 
kısıtlayan hor gören bir yapısı olmadığını, kadını dışlayan ve köle 
muamalesi yapanın da dini yozlaştıran din adamları ve bağnaz Doğu 
toplumu olduğunu savunmaktadır. Selma’nın, yeğeni Mansur Galip ile 
nişanlanmasını isteyen başpiskopos Pavlus Galib için kullandığı şu ifadelere 
bakıldığında: “Faris Efendi’nin bu özelliklerini kötülüklerini elindeki İncil’in 
arkasına gizleyen Piskopos öğrenmiş.”24 “Mansur Bey’in kişiliği de amcasınınki 
gibiydi. İkisi arasındaki tek fark piskoposun istediği her şeye papaz cübbesinin ve 
göğsüne taktığı altın Haçın koruması altında gizlice sahip olmasıydı.”25 Cibran’ın 
Hristiyanların kutsal din adamı piskoposu tanımlarken aslında halkın 

sandığı gibi güvenilir biri olmadığını, yaptığı kötülüklerine dini ve kutsal 

kitapları İncil’i alet ettiğini vurgulamıştır.  

İnsanların koşulsuz şartsız güvendiği bu sahte din adamlarının 
aslında yalancı, zalim ve kötü olduklarını anlatmaya çalışmıştır. Kendilerini 

dışarıdan iyi huylu ve asil gösteren ancak içlerine bakıldığında kötü kalpli, 
dini kendi çıkarları için kullanan ikiyüzlüler olarak ifade etmiştir. “Bu 

 

23 Cibran, Kırık Kanatlar, s. 56. 
24 Cibran, Kırık Kanatlar, s. 66. 
25 Cibran, Kırık Kanatlar, s. 113. 
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piskopos, insanları kendisinin güzel huylu ve asil bir ruha sahip olduğuna 
inandırarak kandırmış. Bu piskopos, ülkedeki kutsal sayılan dinin başındaki 
adamdır. Herkes ona itaat edip adeta tapıyor. Bu piskopos da etrafındakileri bir 

koyun sürüsü gibi kasaba doğru sürüklüyor.”26 Eserdeki bu bölümden de 
anlaşıldığı üzere insanların sorgulamaksızın inandığı bu din adamları 
onların inandığı gibi dine hizmet etmiyor ve toplumun kural saydığı dini 
vecibelere kalpten itaat etmemesine rağmen halk bir koyun sürüsü gibi 
onların peşinden gidiyor ve tüm isteklerini yerine getiriyordu. Cibran, 
toplumun kurtuluş olarak kabul ettiği dini kuralları aslında onları kasaba 
götüren bir koyun gibi çaresiz bırakan piskoposun kendi menfaati uğruna 
koyduğu kurallar bütünü olmasını eleştiriyordu.  

Cibran eserde sık sık görünenin ardındaki görünmeyeni ve bu dünya 
ile ebedî dünyayı sentezleyen çağrışımlar ve benzetmeler yapmıştır. “Selma 

beraberinde sessiz bir saygıya layık cennetlik bir ruh getirmişçesine, hepimiz sessizce 

oturduk.”27 Burada, Selma’nın gelişiyle cennet ve ruh kavramını bağdaştırıp 
benzetme yapmıştır. Yine mukaddes ruhlar ve nur kavramlarını da aynı 
şekilde kullandığı, kendisi ve Selma’dan bahsederken çoğunlukla Adem ve 

Havva benzetmelerini kullandığı da görülmektedir.28 “Kısa bir sessizlik anında 
Faris Efendi cennetin kapılarına dayanarak onun gizemlerini çözmek isteyen bir 

ermişçesine döndü ve kızına bakış attı.”29  

Öncesinde yazarın dine bakışında da bahsettiğimiz üzere o, dini, salt 
kurallar ve yerine getirilmesi zorunlu ibadetler bütünü olarak görmek yerine 
kalpte başlayan ve önce orada hissedilmesi gereken bir hadise olarak 

görürken; bedeni de sonsuz varlık olan Tanrı ile ruh arasında bir engel 
olarak görmüştür. Bu da onun maddesel değil, daha soyut/manevi 

düşündüğünü bize göstermektedir. “Yüreğin söyledikleri dilin söylediklerinden 
daha ulu ve saftır.” “…Sükûnet ruhu bedenden alır, ruhlar alemine uçurur ve 
Tanrı’ya yaklaştırır; bedenlerimizin birer zindandan başka bir şey olmadığını ve bu 
dünyanın aslında bir sürgün yeri olduğunun farkına varmamızı sağlar.”30 

 

26 Cibran, Kırık Kanatlar, s. 66. 
27 Cibran, Kırık Kanatlar, s. 70. 
28 Cibran, Kırık Kanatlar, s. 72, 91. 
29 Cibran, Kırık Kanatlar, s. 81. 
30 Cibran, Kırık Kanatlar, s. 82. 
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Din adamlarının gücü elinde toplayan feodal davranışlarına, 
isteklerini halka zorbalık ile yaptırmasına ve toplumun ezilen kesiminden 

(saf bir şekilde inanan insanlar, fukaralar ve yetimler) faydalanmalarına 
şiddetle karşı çıkmıştır.  

“Anlıyorum. Her şeyi anlıyorum. Piskopos senden beni istedi ve bu kırık 
kanatlı kuş için büyük bir kafes hazırladı. İstediğin bu mu baba?”31,  

*** 

“Faris Efendi piskoposun isteğine arzu etmese de olumlu cevap vermek 
zorunda kaldı, piskoposun yeğenini iyi tanıyordu, tehlikeli, nefret dolu, kötü ve 
erdem yoksunu biri olduğunu biliyordu. Piskoposun isteğini yerine getirmeyen hiç 
kimse Lübnan’da rahat yaşamını aynı şekilde sürdüremezdi. Hiç kimse dini liderine 
itaatsizlik ettikten sonra itibarını koruyamazdı. Faris Efendi’nin Piskoposun 
isteğine olumsuz yanıt verdiğini düşünsenize; o zaman Selma’nın tüm itibarı yok 
olur, adı kirli ağızlarda dilden dile dolaşırdı. Kedi için ulaşamadığı ciğer 
mundardır.”32,  

*** 

 “Piskopos sabahları kiliseye gider ve günün geri kalanını yetimleri ve saf 
insanları soyarak geçirirdi.”33 

Bu bölümlerde de görüldüğü gibi zorba din adamları kadınların en 
temel haklarından biri olan eşlerini seçme özgürlüğünü bile rahatlıkla 
ellerinden alabilmekte ve kendilerine karşı gelindiği takdirde hiçbir dinde 
yeri olmamasına rağmen kadınların iffetlerine kolaylıkla çamur 
atmaktadırlar. İnsanlar bu çevreden gördükleri baskı ve zulüm neticesinde 
de din adamlarının isteklerini yerine getirmek zorunda bırakılmışlardır. Bu 
durum dinde veya kutsal kitaplarda yer almamasına karşın, insanların ya 
sorgusuz sualsiz piskoposa inandıkları ya da karşı çıkmak istediklerinde 
baskıdan çekinmeleri sebebiyle sustukları da görülmektedir. Kadının 
değerini düşüren ve onu köleleştiren yapı din değil, dini çıkarlarına göre 
kullanan olduğunu belirtmiştir.  

 

31 Cibran, Kırık Kanatlar, s. 89. 
32 Cibran, Kırık Kanatlar, s. 95. 
33 Cibran, Kırık Kanatlar, s. 114. 
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“İnsanların adeta tapındığı Kutsal Dinar, ruhları cezalandıran ve kalpleri 
kara duygularla dolduran bir şeytan haline döner.” 34 Cibran burada da dönemin 
din adamlarından toplumuna varana kadar insanların paraya taparcasına 
yaşadıklarını ve onu elde etmek için her yolu mübah saydıklarını 
eleştirmektedir.  

Doğu’daki din adamlarının halkına bir şeyler katmak, onlara ilahi 
amaca ulaşmalarında yol gösterici olmak yerine, onları maddi ve manevi 
yönden sömürmelerine karşı çıkmıştır. Onların tüm amacının rahat yaşamak 
ve akrabalarını rahat yaşatmak olduğunu ve bu durumun sadece Hristiyan 

kesimde değil diğer dinlere mensup toplumlarda da bu şekilde 
görüldüğünü eleştirmiştir.  

“Doğu’daki dini liderler cömertliklerini kendi varlıklarından vererek 
göstermezler, tüm uğraşları akrabalarını ve dostlarını güçlü insanlar haline 

getirmek ve onlara baskıcı bir kimlik kazandırmak içindir. Bir hükümdarın onuru 
sadece en büyük oğluna miras kalır oysa dini bir liderin yüceliği kardeşlerine ve 
yeğenlerine de ulaşır. Bu yüzden Hristiyanların piskoposları, Müslümanların 
imamları ve Brahmanların rahipleri avını bir sürü dokunacıyla yakalayıp bir sürü 
ağzıyla kanını emen deniz canavarı gibidir.” 35 

Yazar eserinde cennet-cehennem, ödül-ceza gibi kavramların 
üzerinde durmakta ve ahiret inancını ve bu dünyadaki davranışlarının da 
Tanrı tarafından ödüllendirilip cezalandırılacağına olan inancını da 
Selma’nın şu sözleriyle belirtmektedir: “Ne emirlere itaatsizlik ettik ne de yasak 
meyveden yedik, öyleyse bizi bu cennetten ayıran ne? Ne entrika çevirdik ne isyan 
ettik, o halde neden cehenneme atıldık?”36 

Cibran Halil Cibran kendine özgü din anlayışına uymayan ibadet 
konusunu da dile getirmiş, insanların Tapınakta nedenini bilmeden ve 
manevi hissiyatları olmaksızın geçmişten süregelen ve anlam veremediği 
ibadetlerini de eleştirmiştir. “…Tapınakta Selma ile ayda bir kez buluşuyor, o 

garip kabartmalara bakarak, çarmıha gerili İsa’yı ve yaşayan, seven, heykelin 

 

34 Cibran, Kırık Kanatlar, s. 95. 
35 Cibran, Kırık Kanatlar, s. 94. 
36 Cibran, Kırık Kanatlar, s. 102. 
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önünde tütsüler yakıp parfümler saçarak İştar’ın37 kişiliğinde güzelliğe tapınan, 
sonsuzluğun önünde akıp giden zamanla İştar’ın adını tekrarlamaktan başka bir şey 
yapmayan Fenikeli genç kadınlarla erkekleri düşünerek saatler geçiriyorduk.”38 

Yazar, mantık dışı ve eski adetlerin oluşturduğu gerici ve ahlaksız 
toplumun bu yönde şekillendirildiğine ve bu zihniyetin nesilden nesile 
aktarılarak bu durumun normalleştirilmeye çalışıldığını, geçmişteki 
yanlışların sorgulanmadan kabul edildiğini, sorgulayıp karşı çıkanların ise 
toplum tarafından itaatsizlikle suçlanarak dışlandığını vurgulamaktadır. 
“ İnsanın gözleri mumların karanlık ışığına alışmıştır, gün ışığını göremez. Ruhsal 
bozukluklar, onu artık bir hastalık olarak değil, Tanrı’nın Adem’e bahşettiği doğal 
bir ödül olarak gören insanların bir parçası haline gelene dek kuşaktan kuşağa 
aktarılır. O insanlar bu bozukluğun tohumlarını taşımayan birini gördüklerinde 
onu ayıplarlar.”39  

Hristiyan dinine mensup olmasına rağmen dine karşı kendi bakış 
açısını yaratan Cibran, daima ruh ve akıl hürriyetini savunmuş, kuralların 
her türlüsünü yok saymaya davet etmiştir.40 Zorba din adamlarının bilgisiz 
ve cahil oldukları görüşünü de dile getirmiştir.41 

Eser “sembolizm” ve “romantizm” akımlarının izlerini taşımaktadır. 
Beyrut’ta başından geçen olayların kahramanı Selma Kerâme aslında 
“Doğulu kadın”ın sembolüdür. Bazen ezilen bazen ise güçlü gösterilen 
Selma karakterinin, o dönemdeki Doğu toplumunu simgelemektedir. 

Piskopos ise dini kimliğini çıkarlarına göre şekillendiren, halkı menfaatleri 
için sömüren doğulu bir din adamın sembolü olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Halkın Piskopos ve yeğenine olan sonsuz itaatinin de Doğu insanının 
muhakeme yapmak yerine yanlışlarında ısrar etmesinin ve kendisini sona 
götüren bu tip insanlara güvenmesinden ötürü kuşaklar boyunca devam 
edecek zararını teşkil etmektedir.  

“Başpiskopos Pavlus Galib kendini gecenin örtüsü altında gizleyen bir 

hırsızdı, oysa yeğeni Mansur gün ışığında kibirle yürüyen bir dolandırıcıydı. Ancak 

 

37 İştar: Akad Mitolojisinde Aşk Tanrıçası.  
38 Cibran, Kırık Kanatlar, s. 126-127. 
39 Cibran, Kırık Kanatlar, s. 129. 
40 Cibran, Kırık Kanatlar, s. 134. 
41 Cibran, Kırık Kanatlar, s. 146. 
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Doğulu ulusların bunlar gibilere, açgözlülükle kendi ülkelerini yıkıma sürükleyen 
ve demirden elleriyle komşularını ezen çakallara ve kasaplara güvenir.”42  

*** 

“Fakat benim sevgili okuyucum, sence de böyle bir kadın rahipler ve 
yöneticiler tarafından ezilen bir ulusa benzemiyor mu?”43  

Cibran, aslında halkın bu sömürgeye karşı gözünü açmasını, bakış 
açısını değiştirerek gerçekleri görmesini istemektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 Cibran, Kırık Kanatlar, s. 114. 
43 Cibran, Kırık Kanatlar, s. 114. 
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SONUÇ 

Cibran Halil Cibran’ın Kırık Kanatlar eseri, saf bir aşktan bahseden bir 
roman olmasının yanı sıra döneme yapılan bir eleştiri niteliği de 
taşımaktadır. Cibran eserinde kadına bakış açısını, zengin ailelerin 
çocuklarının servetleri yüzünden mağdur edilmesini, dinin kullanılarak din 
adamlarının toplumu sömürgesi altına almasını eleştirmiştir.  

Baktığımızda ister Hristiyanlıkta ister diğer dinlerde olsun din 
adamlarının düşünce ve davranışlarının bu dinlerde yeri olmadığını 
görmekteyiz. Tamamen Doğu halkının saf dini inançlarını ve dini kurallara 
uymaya çalışarak yaşamalarını fırsata dönüştüren din adamları karşımıza 
çıkmaktadır. Cibran da burada bu körü körüne bağlılığa, akıl ve mantığı 
kullanmaksızın onların sözlerine itibar etmeye karşı çıkmıştır. Kadına ve 
dine farklı bir bakış açısıyla bakmış ve yeni bir vizyon kazandırmaya 
amaçlamıştır.  

Eseri incelediğimizde dönemin sosyal ve siyasi durumu hakkında 
fikir sahibi olmaktayız. Bu sebeple eseri sembolik ve toplumsal bir eser 
olarak nitelendirebilmekteyiz.  
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MİDAK SOKAĞI ROMANI ÜZERİNE EDEBİYAT 
SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR BAKIŞ 

Gülsena ACAR 

GİRİŞ 

Sosyolojinin kendisi gibi, edebiyat sosyolojisi de on dokuzuncu 

yüzyılda ortaya çıkmıştır.44Edebiyat ve toplum ayrılmaz bir ikilidir. Bu 
sebeple ikisinin arasında gözardı edilemez bir bağ vardır. Ekonomi, siyaset, 
din, dil, gelenek ve ahlaki değerler gibi kavramlar bu bağa örnek olarak 
verilebilir. Bu da edebiyatın toplumsal şartlarla olan ilişkisinden 
kaynaklanır. Eserdeki içerik, toplumun bir yansımasıdır. Yazılmış olan her 

eser bu kavramlarla beraber toplumla bir ilişki kurar. Bu yüzden bir eser, 
edebiyat sosyolojisi açısından incelenecekse eğer, eserin yazılmış olduğu 
dönemdeki önemli olayların iyi bilinmesi çok önemli bir husustur. Çünkü 
yazar bu olaylardan etkilenmekte ve bu etkileri eserlerine muhakkak 

yansıtmaktadır. Ailesi, dini, kökeni ve çevresi toplumla alâkalıdır. 
Sosyologlar edebiyatın toplumu anlamak için yapılmış olan çalışmalara 
yardımcı olduğunu dile getirmektedir. Diğer taraftan edebiyatçılarda bu 
yararlanmayı edebiyat sosyolojisi olarak isimlendirirler. Toplumsal açıdan 
hedef toplumun yapısını çözmek, edebiyat açısından ise edebi eserin 

anlaşılmasıdır.45 

Ancak bir esere hayatın tamamen bir kopyası olarak da bakmamak 
gerekmektedir. Çünkü yazar hayal gücünü devreye sokuyor olabilir. Hayal 
gücü devrede olsa bile eserini yazarken toplumsal hayattan etkilenir ve 
bunu eserine yansıtır. Bu sebeple ortam eserine yansımakta ve edebiyat bu 
alanda sosyolojik okumaya imkân sunmaktadır.46 

 

44Ferguson, Priscilla Parkhurst, Desan, Philippe, Griswold, Wendy, Editors' 

Introduction: Mirrors, Frames, And Demons: Reflections On The Sociology Of 

Literature, The University Of Chicago Press, 1988, s. 425. 
45 Tüzer, İbrahim, Hüküm, Muhammed, Edebiyat Sosyolojisi, Akçağ Yayınları, 
Ankara, 2019, s. 3-4. 
46 Alver, Köksal, "Edebiyatın Sosyolojisi", Hece Yayınları, Ankara, 2004, s. 13-14. 
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Örnek verecek olursak; Balzac’ın eserlerini inceleyenler, eserlerinin 19. 
Yüzyıl Fransa’sını anlattığını ve eğer bu eserler olmasaydı o zamanki 
Fransız toplumunu anlamanın çok zor olacağını belirtmektedir.47 

1. NECÎB MAHFÛZ’UN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ 

Arap kültürünün sesi, romanın batı geleneğinin bir geliştiricisi ve 
Mısır’ın Dicken’s veya Balzac’ı olarak görülen48 Necib Mahfûz, 11 Aralık 
1911’de bir Kahire’nin Cemâliye Mahallesinde dünyaya geldi. 49Asıl ismi 
Necîb Mahfûz b. ‘Abdulaziz b. İbrahim b. Ahmed Paşa’dır.50 Annesi el-Ezher 

âlimlerinden Şeyh Mustafa Kaşişe’nin kızı Fatma’dır.51 4 tane kız kardeşin 
arasında tek erkek çocuktur.52 27 Eylül 1954 yılında Atiye hanımla evlenmiş 
ve 2 kız çocuğu olmuştur.53 

12 yaşlarında Abbâsiye mahallesine taşınmış, ilk ve orta öğrenimini 

orada tamamlamıştır. 1930 yılında Fuad el-Evvel lisesinden mezun 

olmuştur.54 1934 yılında Kahire Üniversitesinde Felsefe Bölümü’nü bitirmiş, 
daha sonra aynı alanda yüksek lisans yapmıştır.55 Mustafa ‘Abdürrâzık’ın 
danışmanlığında “İslâm Felsefesinde Estetik” adlı tez çalışmasını yarıda 

 

47 Merrill, Francis, Ellsworth, “Sosyolog Olarak Balzac: Bir Edebiyat Sosyolojisi 
İncelemesi.” Çev. Köksal Alver, Mustafa Fişne, Edebiyat Sosyolojisi İncelemeleri 
(Editör: Köksal Alver, Ankara, Hece Yayınları, 2004, s. 45. 
48 Beard, Michael, Haydar, Adnan, Nagioub Mahfouz: From Regional Fame To 

Global Recognition, Syravuse University Press, New York, 1993, s. 21. 
49 Yıldız, Musa, “Necîb Mahfûz”, TDVİA, EK-2. Cilt, İstanbul, 2016, s. 352-354. 
50 Diyanti, es-Sırâ‘u’l-İctimâ’î fî Rivâyeti Zukâki’l-Midak li-Necîb Mahfûz: 
Dirâsetun fi Dav’i Sûsyûlûciyâ’l-Edeb, Endonezya, 2015, s. 21. 
51 Nakkaş, Rica, Necîb Mahfûz: Safahâtun min Müzâkirâtihi ve Edvâun Cedidetun 
‘Alâ Edebihi ve Hayâtihi, Merkezu’l-Ehrâm li’t-Terceme ve’n-Neşr, Kahire, 1998, s. 
16. 
52 ‘Abdu’l-’Azîz, İbrahim, Ene Necîb Mahfûz: Sîretu Hayâtin Kâmiletin, Dâru 
Nufûri li’n-Neşr ve’t-Tevzi’i’l-Cîze, Kahire, 2001, s. 44. 
53 Cibrîl, Muhammed, Mukaddimetun Mecmû’atun, Mektebetu Mısr, Kahire, 1999, 
s. 5. 
54 ‘Abdu’l-‘Azîz, Ene Necîb Mahfûz: Sîretu Hayâtin Kâmiletin, s. 62. 
55Yıldız, “Necîb Mahfûz”, s. 354. 
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bırakarak edebiyata yönelmiştir.56 Mezun olduktan sonra Kahire 

Üniversitesi’nde ve vakıflar bakanlığında sekreterlik yapmıştır.57 

Tolstoy, Dostoyevsky, Chekov, Maupassant, Shakespeare, Ibsen, 

Albert Camus gibi ünlü edebiyatçıların eserlerinden etkilenmiştir.58 Arap 

edebiyatçılarından kendisinin yazarlığı konusunda ‘Abbas Mahmûd el-
’Akkâd’dan, akılcılık yönünden de Tâhâ Hüseyin’den59 ve el-Menfalûtî’den 
etkilenmiştir.60  

Mısır’ın sosyal yaşantısına, kültürüne, gelenek ve göreneklerine, 
yaşanılan olaylara karşı tepkisine, siyasetine, ekonomisine ve benzeri birçok 
şeye dair pek çok konuyu romanlarında yansıtmıştır. Roman ve 
hikâyelerinde mekân olarak hep doğup büyüdüğü ve tüm hayatını geçirdiği 
ve derin sevgiyle bağlandığı Kahire’yi seçmiştir.  

Kullandığı dil fushâ Arapçadır. 

Mahfûz, siyasete karşı çok ilgi duysa da herhangi bir siyasi kuruluşa 
katılmamıştır. Fakat Vefd Partisi eğiliminde olmuştur.61 Sosyalist bir yazar 

olarak tanımlanmıştır. Yazar, tarafsız olduğunu dile getirmiştir.62 

Sosyolojik olarak bakılırsa yazar toplumun sesi olmuştur ancak 
eleştirmen gözüyle bakılırsa, milli bir kimlik taşıması onu yetenekli bir yazar 
haline getirmiştir.63 “ Bunun yanı sıra kahramanlarının hemen hemen 
hepsini gerçek hayattaki gözlemlerine dayanarak hem psikolojik hem de 

 

56 Şelak, Ali, Necîb Mahfûz fî Mechûlihi’l-Ma’lûm, Dâru’l-Messira, Beyrut, 1979, s. 

43. 
57 Zalad, Ahmed, Mubedde’ûn ve Muceddedûn, Dâru’ş-Şurûfi’l-Kahire, 1.Baskı, 
2003, s. 182. 

58 Devvâre, Fuâd, Necîb Mahfûz Mine’l-Kavmiyye İle’l-’Âlemiyye, el-

Hey’etu’l-Mısriyyetu’l-’Âmme, Kahire, 1989, s. 212. 
59 eş-Şeyh, İbrâhim, Mevâkıf İctimâʿiyye ve Siyâsiyye fî Edebi Necîb Mahfûz, 
Mektebutu’ş-Şurûk, Kahire, 1987, s. 29. 
60 Nakkaş, Necîb Mahfûz: Safahâtun min Müzâkirâtihi ve Edvâun Cedidetun ‘Alâ 
Edebihi ve Hayâtihi, s. 53. 
61 Selam, Muhammed Zaglul, Dırasatun fi'l-Kıssati'l-‘Arabiyyeti'l-Hadîse, 
Uslubuhâ, İtticâhâtuhâ, A‘lamuhâ, Dâru'l-Ma‘ârif, İskenderiye, 1973, s. 258. 
62 Nebîl Ferec, Necîb Mahfûz Hayâtuhu ve Edebuhu, el-Hey’etu’l-Mısriyyetu’l-
‘Amme li’l-Kitâb, Kahire 1986, s. 71. 
63 Ürün, Ahmet Kazım, ''Necip Mahfuz Toplumcu Gerçekçi Romanlar'', Çizgi 
Kitabevi Yayınları, Konya, 2002, s. 128. 
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fizyolojik olarak tüm detaylarıyla okuyucuya yansıtır. Onun eserlerinde 
kullandığı kahramanlar arasında en göze çarpanları; tüccar, memur, hayat 

kadınları ve öğrencilerdir.”64 

Necîb Mahfûz 1988 yılında ilk Nobel edebiyat ödülü alan Arap yazar 
olarak tarihe geçmiştir. Ödül almış olduğu eser, bu makalede edebiyat 
sosyolojisi açısında inceleyecek olan “Midak Sokağı” romanıdır. Bazı önemli 
diğer eserleri de şunlardır; “el-Kāhiretu’l-Cedîde (1945), Beyne’l-Kasreyn 

(1956), es-Serâb (1948), el-Bidâye ve’n-Nihâye (1949), Kasru’ş-Şevk (1957), 

es-Sukkeriyye (1957), el-Lis ve’l-Kilâb (1961), et-Tarîk (1964), Sersere 

Fevka’n-Nîl (1966), Evlâdu Hâretinâ (1967), Mîrâmâr (1967), Hadratu’l-
Muhterem (1976), ʿAsru’l-Hub (1980), Efrâhu’l-Kubbe (1981), Leyâlî Elf 
Leyle (1982), el-Bâkî mine’z-Zemen Sâ‘a (1982), Rihle İbn Fattûme (1983), 
Yevme Kutile’z-Za‘îm (1985). 

Mahfûz, 14 Ekim 1994 tarihinde Nil’in kıyısında yürüyüşü esnasında 
bir genç tarafından bıçaklı saldırıya uğramış, boynundan ağır bir şekilde 
yaralanmış ve sağ tarafına felç inmiştir.19 Temmuz 2006 tarihinde de bir 
yürüyüş esnasında düşmüş ve başından yara almıştır. 30 Ağustos 2006 
tarihinde hayata gözlerini yummuştur.65 

 

1.1. Necîb Mahfûz’un Hayatında Kahvehane 

Kahvehane Necîb Mahfûz’un hayatında sadece çay veya kahve içilen 
bir yer değildir aksine, eserlerini yazmak için en uygun yer, siyasi, 
ekonomik, toplumsal, edebi ve kültürel sorunların araştırılabileceği bir 
mekândır. Kendisinin de dediği gibi kahvehaneler romanlarında büyük bir 
rol oynamakta ve kahvehane edebiyatının tecrübe ürünleridir.66 

Gençlik yıllarında yazar arkadaşlarıyla buluşmak için Cemâliye 
mahallesindeki “Feşavi kahvehanesi”ne giderdi ancak bunaldığı zamanlarda” 

 

64 Kozakoğlu, Yasemin, “Necîb Mahfûz’un es-Sülasiyye (Üçleme), Adlı Eserinde 

Kadın Figürü”, Konya, 2010, s. 20. 
65 Yıldız, “Necîb Mahfûz”, s. 354. 
66 Zevadi, Reşid, Mekahî Necib Mahfûz fi Merfei’z-Zâkira, Mektebetu Medbuli, 
Kahire, 2003, s. 77. 
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Midak Sokağı” kahvehanesini ziyaret ederdi.67 Ayrıca, Kasino Opera, Riche ve 

Sphink onun uğradığı diğer kahvehanelerdir.68 

 

2. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN SONRA MISIR 

Adolf Hitler’in 1 Eylül 1939’da Polonya’yı işgali ile II. Dünya Savaşı 
resmen başlamıştır ve 1945 yılında sona ermiştir.69 Ancak Mısır Cephesinde 
savaş, Eylül 1940’ta İtalyan Marshall Rodolfo Graziani'nin Mısır-Libya 

sınırındaki ilerlemesi ile başlamıştır.70 Mısır, savaşa doğrudan girmemiştir. 
2. dünya savaşı tüm dünyayı olumsuz bir şekilde etkilediği gibi Mısır’da bu 
savaştan çok fazla etkilemiştir. Mısır devleti İngilizlerin sömürgesi altında 
kalmış ve iki devlet arasında yeni bir gerginlik başlamıştır.71  

26 Ağustos 1936 yılında Mısır ile İngiltere arasındaki ilişkileri tekrar 
düzenleyen bir antlaşma imzalanmıştır. Bu antlaşma Mısır’ın İngiltere’ye 
olan bağımlılığını azaltmıştır ancak İngiltere Süveyş Kanalı’nda askerî üs 
bulundurma hakkını elde etmiştir.72 Bu antlaşma kararları halkın tepkisini 
çekmişti ve halk İngilizlerin Mısır’ı terk etmesi ve 1936 antlaşmasının iptal 
olması için İngiltere’ye karşı çeşitli protestolar düzenlemiştir. 73 O esnada 

tahtta Mısır’ın son kralı olan Fâruk b. Fuâd vardı. Tahta ilk çıktığında halk 
onu sevgiyle karşılamıştı ancak takip ettiği İngiltere yanlısı politika, özellikle 
savaştan sonra kralın halkın gözünden düşmesine sebep olmuştur. Mayıs 
1948 Arap-İsrail savaşında yenilmeleri ve askerlerin, yenilginin sebebinin 
kral olduğunu söylemeleri ülkeyi siyasi bir bunalıma doğru sürüklemişti. 74 

 

67 Diyanti, es-Sırâ’u’l-İctimâ’î fî Rivâyeti Zukâki’l-Midak li-Necîb Maḥfûz 
Dirâsetun fî Dav’i Sûsyûlûciyâ’l-Edeb, s. 21. 
68 Diyanti, es-Sırâ’u’l-İctimâ’î fî Rivâyeti Zukâki’l-Midak li-Necîb Maḥfûz 
Dirâsetun fî Dav’i Sûsyûlûciyâ’l-Edeb, s. 31. 
69 Seydi, Süleyman, “İkinci Dünya Savaşı”, TDVİA, EK-1, İstanbul, 2016, s. 632-635. 
70 Helal, Emad, “Egypt’s Overlooked Contrıbutıon To World War II”, Hollanda, 
2010, s. 218. 
71 Behçet, Muhammed, “İkinci Dünya Savaşı Sonrası Mısır Siyasi Tarihi Üzerinden 
Arap Baharı’nın İncelenmesi”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019, 

Cilt 21 Ek Sayı (303-321), s. 304. 
72 Bilge, Mustafa, “Fâruk”, TDVİA, İstanbul, 1995,12. Cilt, s. 177. 
73 Behçet, “İkinci Dünya Savaşı Sonrası Mısır Siyasi Tarihi Üzerinden Arap 
Baharı’nın İncelenmesi”, s. 304. 
74 Bilge, “Fâruk”, s. 177.  
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Bunun üzerine 26 Temmuz 1952 de bir grup subay Kral Faruk ve oğlunu 
tahttan indirmişlerdir.75 

 

3. MİDAK SOKAĞI ROMANI 

3.1. Midak Sokağı Özeti 

Midak sokağı Kahire’nin tarihinde parlamış, küçük bir sokaktır. Bir 
tarafında Kamil Amca’nın tatlıcı dükkân, Kirşa’nın kahvehanesi ve Hüsniye 
Hanımın fırını, diğer yanında ise Abbas’ın berber dükkânı ve Selim Elvan’ın 
şirketi bulunuyordu. 

Akşam olduğunda bütün dükkânlar kapanır ve Kirşa’nın kahvehanesi 
müşterilerle dolup taşmaktadır. Kahvehaneye elinde saz ve kitapla bir âşık 
gelip onlara hikâyeler anlatmaktadır. Bir gün, Kirşa insanların artık 
hikâyeleri ezbere bildiğini ve radyo dinlemek istediklerini dile getirir ve onu 

kahvehaneden kovar. O sırada herkesin çok sevip sözünü dinlediği Rıdvan 
Hüseyni kahvehaneye girer. Aşığın yakınlarında bir yer seçip oturur. Yaşlı 
adam ona dert yanınca, Rıdvan Hüseyni onunla güzelce konuşup oğluna iş 
bulacağını söyler ve ona biraz para verir. Gece yarısına kadar orada vakit 
geçirirler. Kahvehanede sadece Şeyh Derviş kalmıştır ve onun dönebileceği 
bir evi yoktur. Garson Sanker onu nazikçe uyarır ve Şeyh hiç konuşmadan 
kahvehaneden çıkar.  

Bir gün sokağın zenginlerinden biri sayılan Saniye Afife Hanım, 
evlenme arzusuyla, sokağın çöpçatanı ve kiracısı olan Ümmü Hamide’ nin 
evine gider. Ancak yaşı ellilerde olduğu için sokakta dedikodusunun 
yapılmasından korkmaktadır. Dolaylı yollardan Ümmü Hamide ’ye bu 
arzusunu belli eder. İşinin ustası olan Ümmü Hamide onu yüreklendirir ve 
en yakın zaman uygun, genç bir aday bulabileceğini dile getirir, ancak, bu 

işin karşılığında oturduğu evin kirasını ödememeyi ister. Afife hanım bunu 
kabul etmek durumda kalır. 

 Sokağın en güzel kızı olan Hamide erken yaşında annesini babasını 
kaybetmiştir ve öz kızı olmamasına rağmen onu çok seven Ümmü Hamide 
hanımla beraber yaşamaktadır. Daha bebekken Hamide’yi Kirşa’nın 

 

75 Behçet, “İkinci Dünya Savaşı Sonrası Mısır Siyasi Tarihi Üzerinden Arap 
Baharı’nın İncelenmesi”, s. 305. 
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karısının götürmüş ve kadın onu emzirmiştir. Böylece Kirşa’nın oğlu 
Hüseyin’le sütkardeş olmuşlardır. Hamide, Hüseyin’in sütkardeşi 
olmasından mustariptir çünkü sadece sokakta onda hayat olduğu dile 

getirmektedir. Hamide, fabrikada çalışan kızlara özenmekte ve onlar gibi 
yaşamak istemektedir. Hüseyin, Kirşa’nın da isteği gibi sokaktan kurtulmak 
istemektedir ve bu istediğii yerine getirip İngiliz ordusunda çalışmaya 
başlar. 

Ümmü Hamide, Afife Hanım’ın isteklerine uygun bir aday bulur. 

Bunun üzerine Saniye Afife Hanım çok mesut olur ve kendisine çeki düzen 
vermeye başlar. Doktor Buşi’den ona altın diş takmasını ister. Dişleri 
taktırdıktan sonra doktorun o dişleri ölen kişilerin ağzından Zaita’yla 
beraber çaldığını öğrendiğinde dişlerini söküp atar ve baygınlık geçirir. 

Sokakta bir berber dükkânı olan Abbas, Hamide ‘ye âşıktır. Bir gün 
kız, günlük ikindi yürüyüşlerinden birini yaparken Abbas ona duygularını 
açıklar ancak Hamide berberi fakir olduğu için önce istemese de daha sonra 
sokakta kendisine en uygun kişinin o olduğuna karar verip, onunla 
evlenmeyi kabul eder. Abbas daha kolay evlenip Hamide’yi mutlu 

edebilmek için, arkadaşı Hüseyin Kirşa’nın da ısrarlarıyla İngiliz Ordusunda 
çalışmaya karar verir. Bunun üzerine ev arkadaşı olan Kamil amcayla 
beraber Hamide’yi annesinden ister ve söz kesilir. Abbas dükkânını satıp 
orduda çalışmaya gider. Bu duruma Kamil amca çok üzülür ve günlerce 
ağlar. 

Hüsniye hanımın fırını, Kirşa’nın fırınına bitişiktir. Kocası Cüda’yla 
beraber fırında kalırlar. Diğer bir odasında da doğal sakatlar yaratan eski bir 
dilenci Zaita yaşamaktadır.  

Sokaktaki şirketin sahibi, zengin Selim Elvan eşini çok sevmesine 
rağmen Hamide’yi istediğini kızın annesine bildirmiştir. Annesi, kızının 
sözlenmiş olduğunu ancak tekrar haber vereceğini söyler. Bu durumu 
Hamide ’ye söylediğinde, kız sözlüsünü bir kalemde silip atar ve Selim 
beyle evlenmek istediğini söyler. Ancak bir gün Selim beyin kalp krizi 
geçirir. 

O sıralar sokağa yakın bir yerlerde bir gazino vardır. Yapılan 
gösterileri izleyen Hamide orada İbrahim Farac adlı yakışıklı bir gençle 
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karşılaşır. Adam, Hamide’deki potansiyeli görmüş, onu takip etmiş ve her 
gün kahveden onu izlemiştir. Sonunda Hamide eski kıyafetlerinden utana 
çekine rutin ikindi yürüyüşlerine çıktığında genç onun karşısına çıkar ve 
onunla konuşmaya başlar. İlk önce ters çıkan Hamide sonraki buluşmalarda 
gencin evine gitmeyi kabul eder. Orası bir okuldur ve orada, kızlara yabancı 
askerleri eğlendirmek için çeşitli eğitimler verilmektedir. Hamide’ye de bu 
teklifte bulunur. Kız her şeyi bırakıp özgürlük ve zenginlik uğruna bunu 

kabul edip evini terk eder. Gün geçtikçe İbrahim, Hamide’den uzaklaşır ve 
Hamide bu duruma çok kızmaktadır. 

Abbas izin alıp geri döndüğünde Hamide ’nin kaybolduğunu öğrenir 
ve çok üzülür. iki aydır Hamide ’den bir haber alınamamaktadır. Abbas, 
kıza ne olduğunu öğrenmeye çalışırken ve acı gerçekle karşılaşır.  

Hüseyin Kirşa’da ordudan kovulmuş ve geri dönmüştür. Arkadaşının 
kafasını dağıtmak ve kendi durumunun üzüntüsünden kurtulmak için onu 
içki içmeye çağırır. Bardan çıktıktan sonra yolda at arabasında Hamide’yi 
gören Abbas, durana kadar peşinden koşar ve kızla bir çiçekçide konuşup 
durumu ondan dinler. Hamide, İbrahim’den intikam almak için kendisini 
bu yola İbrahim’in sürüklediğini Abbas’a anlatır ve onunla bir intikam planı 
ayarlar. Ve ondan pazar günü çalıştığı gazinoya gelmesini ister. 

Abbas bu planı Hüseyin Kirşa’ya anlatır ve ondan yardım ister. 
Anlaşmanın yapıldığı günden önce mekânın yerini Hüseyin Kirşa ’ya 
göstermek amacıyla gazinoya giderler ve tam o sırada Hamide’yi askerlerin 
arasında gören Abbas çılgına döner ve eline bir bardak alıp kızın yüzüne 
fırlatır. Askerlerde bunu görünce onu acımasızca döverler ve Hüseyin hiçbir 
yardımda bulunamaz. Abbas orada hayata gözlerini kapatır. Bu krizde 
diğerleri gibi atlatılmış olur ve sokak eski haline geri döner. 

 

3.2. Karakterler: 

Hamide: 20 yaşlarında, orta boylu, ince yapılı, esmer ve sokağın en 
güzel kızıdır. Hüseyin Kirşa ile sütkardeştir. Çok öfkeli, hiçbir kavgadan 
kaçınmaz ve lafını esirgemez. Sokağı hiç sevmez, hiçbir zaman oraya layık 
olduğunu düşünmez. Fabrikada çalışan Yahudi kızlara özenir ve onlar gibi 

giyinmek ve özgür olmak ister. Zengin bir koca bulup o sokaktan 
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kurtulmanın hayalini kurar. Önce Abbas’la sözlenir, daha sonra ondan yaşça 
büyük olup onu isteyen ve zengin olan Selim Elvanı ister, onun kalp krizi 

sebebiyle de İbrahim Farac’ın aldatıcı sözlerine kanıp onun yanına gider ve 
kötü bir yola düşer. 

“Hamide yirmi yaşlarındaydı, orta boylu ve ince yapılıydı. 
Uzunca yüzü esmer ve sevimliydi, teni pürüzsüzdü. En ilgi çekici 
yanı, siyah, güzel gözleriydi, siyah gözleriyle akları çok çekici 

duruyordu. Ama güzel dudaklarını sıkıp gözlerini kıstığı zaman, 
yüzüne hiçte kadınca olmayan güçlü ve kararlı bir anlam geliyordu. 
Tersliği, Midak Sokağında bile hatırı sayılır türdendi.” 76 

Abbas: Esmer ve açık renkli saçları vardır. Nazik, güzel huylu, 
barışçıl bir insandır. Aynı zamanda sokağın en yakışıklılarındandır. Takım 
elbise giyer ve önlüğünü hiç çıkarmaz. Azla yetinmeyi bilen biridir. 
Kavgalarda yantutmaz barışçıl sözler söyler. 10 yıl berber çıraklığı yaptıktan 
sonra kendine küçük bir berber dükkânı açar. Dükkânı küçük olsa da 
sokakta yeri farklıdır. Anne-babası olmadığı için Kamil amcayla beraber 

kalmaktadır. Sokağın en güzel kızı olan Hamide ’ye âşıktır. Kızın gözünün 
yüksekte olması sebebiyle daha fazla para kazanmak için İngiliz Ordusuna 
girer. 

“Abbas, nazik, iyi huylu, barışçı ve anlayışlı bir insandı…” 77 

*** 

“Abbas kavgalarda ve tartışmalarda yan tutmaktan kaçınırdır. 
Bu sırada iki tarafa da gülümseyip yatıştırıcı sözler söylerdi. Namaz 
kılar, oruç tutar ve Hüseyin Camisindeki Cuma namazlarını hiç 
kaçırmazdı…”78 

*** 

“Abbas, azla yetinen bir insan olarak bilinirdi ve sık sık 
kendisine takılırlardı. Çünkü tam on yıl berber çıraklığı yapmıştı. 
Kendi küçük dükkânını açalı beş yıl olmuştu daha…”79 

 

76 Mahfûz, Necîb, Zukâku’l-Midak, Mektebetu Mısr, Kahire, 1947, s. 30. 
77 Mahfûz, Zukâku’l-Midak, s. 35. 
78 Mahfûz, Zukâku’l-Midak, s. 36. 
79 Mahfûz, Zukâku’l-Midak, s. 36. 
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Selim Elvan: Ellili yaşlarında, tombul, çerkez bıyıklı bir adamdır. 
Sokakta bir şirketin sahibi ve ticaretinde tam bir usta birisidir. Ancak bazı 
dertleri vardı. Hiç biri kendisine yardım etmeyen 3 tane oğlu vardır ve her 
biri başka meslekler edinmişlerdir. Eşini çok sevmesine rağmen ondan 
memnun değildir. Ve oda sokağın en güzel kızı olan Halide’yi istemektedir. 
Kızı annesinden ister ne var ki kalp krizi geçirdiği için bu düşü 
gerçekleşemez. Daha sonra Selim Elvan çekilmez bir adam olur ve herkese 
kötü davranmaktadır. 

“Selim Elvan hayatından memnundu, zaten bu onun tombul 

bedeninden, pembe yüzünden, gençlik dolu canlılığından da 
anlaşılırdı” 80 

Ümmü Hamide: Hamide ’nin üvey annesidir ancak buna rağmen 
Hamide’yi çok sever. Altmış yaşlarını geçmiş, orta boylu, gözleri patlak, 
yüzü çiçek bozuğu, konuşması bağırmayı andırmaktadır. İşi hamamcılık ve 
çöpçatanlıktır ve bu yüzden çok konuşkan bir kadındır ve edepsizliğiyle 
bilinmektedir. Sokaktaki her şeyden muhakkak bir haberi vardır. Para için 
her şeyi yapabilecek bir tiptir. 

“ Hamide hanım, düzgün yapılı, orta boylu bir kadındı, 
altmışını geçkindi. Hala canlı ve sağlıklıydı, gözleri patlak, yüzü de 
çiçek bozuğuydu, sesiyse kalın ve çatallıydı. Konuşması bağırmayı 
andırıyordu…” 81 

İbrahim Farac: Yakışıklı ve zengin bir erkektir. Ve avını nasıl 
yakalayacağını, nasıl ikna edebileceğini iyi bilmektedir. Hamide’yi 
gördüğünde onu çok beğenmiş ve tam bu iş için olduğunu düşünmüştür. 
Hamide’yi kötü yola sevk eden kişidir. 

Şeyh Derviş: Elli yaşlarında, batılıların taktığı bir boyun bağı 
takmaktadır, zengin görünüşlü ve altın çerçeveli bir gözlüğü vardır. 
Gençliğinde bir din okulunda İngilizce öğretmenliği de yapmıştır. 
Konuşmalarının arasına İngilizce kelimeler sıkıştırır. Okullar milli eğitime 
bağlanınca durum değişir, diyanet işlerinde kâtip olur ve maaşı düştüğü için 

 

80 Mahfûz, Zukâku’l-Midak, s. 71. 
81 Mahfûz, Zukâku’l-Midak, s. 19. 
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oda buna başkaldırmaktadır. Evini, ailesini ve arkadaşlarını yitirir. Ancak 
sokakta sevilen ve saygı duyulan birisidir. 

“ Şeyh Derviş, gençliğinde temel din okullarından birinde 
öğretmendi. Dahası, aynı zamanda İngilizce öğretmeniydi. Enerjisi, 
sıkı çalışması ve parasıyla bilinirdi…”82 

*** 

“ Derviş sevilir ve saygı görürdü, herkes onu aralarında 
görmeyi iyilik belirtisi sayar, vahyin iki dilde geldiğini( Arapça ve 
İngilizce ) iyi ve kutsal bir Tanrı adamı olduğunu söylerdi”83 

Hüseyin Kirşa: Kirşa’nın oğludur. Sokağın en akıllılarından biridir. 
Önce babasının kahvesinde ona yardım etmiş ancak daha sonra İngiliz 
ordusuna girmiş, orada iyi bir maaşa çalışmıştır. O da Hamide gibi sokaktan 

nefret eder ve orda yaşamak istemez. Bu sebeple evi terk eder ve Tel Kebir’e 
gider ve orada evlenir. Ancak ordudan çıkarılınca karısı ve kardeşiyle 
babasının yanına dönmek zorunda kalır Abbas’ın yakın arkadaşıdır. 

“Hüseyin Kirşa’nın sokağın en akıllı kişilerinden olduğunda 
herkes birleşirdi. Enerjisi, zekası ve yürekliliğiyle tanınmıştı, bazan 
çok saldırgan da olabilirdi…” 84 

Rıdvan Hüseyni: Uzun boylu, iri yapılı, kırmızı sakallı bir adamdır. 
Çok anlayışlı ve inançlı birisidir. Sokaktaki herkesin derdini dinler ve onlara 

yardımcı olmaya çalışır. Sokakta herkes ona derin bir saygı duymaktadır. 

“Rıdvan Hüseyni etkili görünüşlü bir adamdı, uzun boylu, iri 
yapılıydı, siyah, bol bir cübbesi vardı, yüzü ablak ve yer yer 
kırmızıydı. Sakalı da kızıldı. Alnı ışıl ışıl parlıyor gibidi, yüzünde 
mutluluk, anlayış ve derin bir inanç okunuyordu…” 85 

Doktor Buşi: Tıp fakültesine gitmeyen, alaydan yetişen bir diş 
doktorudur. Sokaktaki zengine ve fakire farklı fiyat tarifesi uygulamakta ve 
onlara altın diş yapmaktadır. Ancak bu dişleri mezardaki ölülerden çaldığı 
öğrenilmiştir. Dişleri çalarken yakalanmış ve hapse atılmıştır. 

 

82 Mahfûz, Zukâku’l-Midak, s. 16. 
83 Mahfûz, Zukâku’l-Midak, s. 18. 
84 Mahfûz, Zukâku’l-Midak, s. 36. 
85 Mahfûz, Zukâku’l-Midak, s. 11. 
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“Doktor onu selamladı ve yanına oturdu. O da bol bir cübbe ve 
bere giymiş, ayağında takunyalar var, alaydan yetişme bir dişçi, 
öğrendiğini hayattan öğrenmiş, ne tıp fakültesine gitmiş ne de okul 
yüzü görmüş.”86 

Kamil Amca: Çok iri yarı, küçük gözlü ve burunlu, kel ve teni 
kırmızımsıdır. Sokakta bir tatlı dükkânı vardır. Can dostu Abbas’ın İngiliz 
ordusunda girmesinden çok etkilenmiştir. 

Kirşa: Sokaktaki kahvenin sahibidir. Uyuşturucu madde bağımlısıdır. 
Ayrıca diğer bir kötü huyu da erkeklerle eğlenmesidir. 

Saniye Afife: Ellili yaşlarında uzun, ince yüzlü, zayıf, güzel giyinimli 
bir kadındır. Sokakta üç katlı bir binaya ve iki tane dükkâna sahiptir. 

 

4.3. Midak Sokağı Romanı Üzerine Edebiyat Sosyolojisi Açısından 
Bir Bakış 

Midak sokağı ikinci dünya savaşından sonra yazılmış olan ve 2. 
Dünya savaşı esnasında yaşanmış hayatlarından sahneler sunmaktadır. 
Eskiden çok parlak günler yaşamış olan bu sokak sakinleri, daha sonradan 
savaş sebebiyle yoksulluk içinde, zor günler geçirmektedir. Bu romanda 
hayattan bir kesit sunulmakta ve o zamanki hayat şartları, karakterler 
üzerinden dile getirilmektedir. Mahfuz roman hakkında şöyle söylemiştir: 

“ Bu romanı, hayatımızın ağırlıklı olarak sefil ve umutsuz 
olduğu bir zamanda yazdım ve hakikat bu resmi ortaya çıkarttı. Ancak 
diğer yandan sokaktaki herkesin son derece kötü durumlarda, tüm 
güçleriyle hayatlarını iyileştirmeye çalıştığına inanıyorum. Tozpembe 
görüntüyü azaltmak, bir çeşit uyuşturucu, ihanet ve cesaret kırmaktı. 
Çünkü roman da kastedilen şey, vicdanı harekete geçirmek ve gerçeği 
değiştirmektir.87 

Romandaki karakterler üzerinden sunulan sahnelere örnek verecek 

olursak; 

 

86 Mahfûz, Zukâku’l-Midak, s. 8. 
87 eş-Şârûnî, Yusuf, er-Rivâiyyûne’s-Selâse, Merkezu’l-Hadârati’l-‘Arabiyye, Kahire, 
2003, s. 12. 
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Hamide’nin şahsında Mısırlı Müslüman genç kızlar, fabrikada çalışan 
kız arkadaşlarıyla görüşmekte ve onlara hep özenmektedir. Onların özgür 
ve şanslı olduklarını düşünmektedir. Yahudi kızlar, zamanla Mısırlı kızları 
da etkilemiştir. Onlarda yaşadıkları bölgedeki gelenek ve görenekleri hiçe 
sayıp Yahudi kızlar gibi giyinip, onlar gibi hareket etmeye başlamışlardır; 

“Ah çalışan kızları bir görsen! O çalışan Yahudi kızları bir 
görsen! Hepsi güzel elbiseler giyiyor. Sevdiğimiz şeyleri giymediğimiz 
sürece dünyanın ne anlamı var ?”88 

*** 

“Yanına yaklaşan fabrikada çalışan arkadaşlarını gördü, bütün 
bu düşüncelerini bir kenara bıraktı ve gülümsedi. O da hızlıca kızlara 
doğru yürüdü. Onlarla konuşurken yüzlerine ve kıyafetlerine 
araştırmacı bir şekilde baktı. Onların özgürlüklerini ve sahip olduğu 
şeyleri kıskanıyordu. Bunlar Darrasa’lı kızlardı. Savaşın iş bulma 
olanaklarından yararlanmışlardı. Yahudilerle genel dükkânlarda 
çalışıyorlardı. Gelenekleri ve görenekleri bilmezden geliyorlardı…” 89 

*** 

“Yahudi kızların hayatından başkası gerçek hayat değil.”90 

Sokak sakinleri çok az miktarda para kazanmakta ve kazandığı 
paralar ancak hayatlarını sürdürmeye yetmektedir. Yani savaş, ekonomik 
olarak halkı çok etkilemiştir. Bu sebeple halk, hep başka arayışlar içinde 
olmuştur. Belki de normal şartlar altında yapmayacakları pek çok şeyi 
yapmak durumunda kalmışlardır. Kimi İngiliz Ordusunda çalışmaya 
başlamış, kimi dilenci olmak için bilerek kendini sakatlatmış, kimi ise ölen 
insanların dişlerini söküp onları insanlara satmıştır; 

“ Hüseyin Kirşa’nın sokağın en akıllı kişilerinden olduğunu 
herkes bilirdi. Enerjisi, zekâsı ve yürekliliğiyle tanınmıştı, bazen çok 
saldırgan olabilirdi. Önce babasının kahvesinde çalışmaya başlamıştı, 
ama kişilikleri çatıştığı için bir süre sonra bisiklet onarım evine 
geçmişti. Savaş patlayana kadar orada kaldı, sonra İngiliz Ordusuna 

 

88 Mahfûz, Zukâku’l-Midak, s. 31. 
89 Mahfûz, Zukâku’l-Midak, s. 44. 
90 Mahfûz, Zukâku’l-Midak, s. 45. 
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girdi. Gündeliği otuz kuruştu, oysa ilk işinde günde üç kuruş 
alırdı…” 91 

*** 

“Zaita’nın uğraşısı sakatlar yaratmaktı, bilinen, doğal sakatlar 
değil, yeni bir türde yapay sakatlar… 

Ona dilenci olmak isteyenler gelirdi, o da olağanüstü hüneri ve 
rafta yığılı aletleriyle her müşteriyi bedenine en uygun düşecek 
biçimde sakatlaştırırdı…”92 

*** 

“Sonra soğuk ellerini uzattı, cesedin başını açtı ve dudaklarını 
araladı. Dişlerini çıkardı, cebine koydu. Sonra başını yine eskisi gibi 
kapattı ve cesetten uzaklaşıp mezarın girişine yöneldi.”93 

2.dünya savaşı esnasında Mısır devleti İngilizlerin sömürgesi altında 
kalmıştır. Dolayısıyla halk İngilizlerden etkilenmiş ve onlara özenmiştir. 
Yazar bu etkiyi, gerek kıyafetlerde ki değişimle, gerekse konuşmaların 
aralarına İngilizce kelimeler sıkıştırarak göstermiştir. 

“Tam o sırada Hüseyin Kirşa göründü. Pantolon, beyaz 
gömlek ve hasır şapka giyinmişti. Altın kol saatine bakarak havasını 
attı…”94 

*** 

“Bir keresinde hafifçe sarhoşken konuklarına, “ İngiltere’de 
böyle benim gibi kolay ve rahat yaşayanların hayatına “Large” 
derler.” demişti.”95 

*** 

“Thank You… Bu günden sonra burada İngilizce konuşan 
yalnız Şeyh Derviş olmayacak.”96 

*** 

 

91 Mahfûz, Zukâku’l-Midak, s. 36. 
92 Mahfûz, Zukâku’l-Midak, s. 61. 
93 Mahfûz, Zukâku’l-Midak, s. 245. 
94 Mahfûz, Zukâku’l-Midak, s. 35. 
95 Mahfûz, Zukâku’l-Midak, s. 36. 
96 Mahfûz, Zukâku’l-Midak, s. 248. 



 

 35 

“ Yeni elde ettiği para, ona düşlerinde bile göremediği lüksü 
sağlayabiliyordu. Yeni giysiler aldı, lokantalara gitti ve yalnız 
zenginlerin tekelinde sayılan et yemenin zevkini aldı.”97 

Savaş yılları insanları ekonomik yönden etkilemiştir. Savaş öncesinde 
satılan ürünlerin fiyatların daha makul ve uygundur, ayrıca savaş, yeni 
zenginler türetmiştir; 

“Ya benim hayatım çok uzun olur da her şey savaştan önceki 
durumuna dönerse? O zaman pahalı bir kefenin değerinin boşuna 
yitirmiş olacağız.”98 

“ Selim Elvan ticaretinde ustaydı ve uygulamayı da çok iyi 
becerebiliyordu. Savaşın ürettiği ‘ yeni zenginlerden’ değildi.” 99  

Sokakta, parası olan insanlar, olmayanlara karşı üstünlük taslamakta 
ve onlara karşı kötü davranışlarda bulunmaktadır. Burada zenginlerle, 

fakirlerin tabakalaşmasını görmekteyiz. Örneğin sokakta bir kahvehanesi 
olan Kirşa şöyle söylemiştir; 

“ Artık anlattığın bütün hikâyeleri ezbere biliyoruz ve bir daha 
dinlemeye de niyetimiz yok. Bugünün insanları âşık falan 
istemiyorlar. Bana radyo soruyorlar, şimdi de kurduruyorum işte 

radyoyu. Git ve bizi rahat bırak, Allah versin…”100 

Halk, fakirlik içerisindedir ve mahallede elektrik, su dahi yoktur ve 
halk sefalet içinde yaşamaktadır. Gençler bu mahalleden kurtulup zengin ve 
lüks bir hayat yaşamayı hayal etmekte ve savaş zamanında İngiliz 

ordusunda çalışıp çok iyi para kazanarak hayatlarını paşalar gibi 
sürdürmeyi istemektedirler. Necip Mahfuz bu durumu romanda şu şekilde 
kaleme almıştır;  

“Çok iyi etmişsin doğrusu. Elektrik, su ve güzel eşyalarla 

krallar gibi yaşadın, şimdi de dilenci gibi geri dönüyorsun, tam 
ayrıldığın gibi yani…”101 

 

97 Mahfûz, Zukâku’l-Midak, s. 36. 
98 Mahfûz, Zukâku’l-Midak, s. 34. 
99 Mahfûz, Zukâku’l-Midak, s. .68. 
100 Mahfûz, Zukâku’l-Midak, s. 10. 
101 Mahfûz, Zukâku’l-Midak, s. 227. 
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*** 

“…Her ne kadar basit ve yetersizse de hazırla evi kendilerine, 
Bayan Kirşa. Su ve elektrik de getirerek sizi hoşnut etmeye 
çalışacağım…”102 

Gerçek dünyada olduğu gibi, bu sokaktaki herkes birbirinden 

farklıdır. Bazıları sokağı sevip oradan ayrılmak istemezken, bazıları ise 
oradan kurtulmak için elinden geleni yapmakta ve sokaktan nefret 
etmektedir. Abbas Sokağı çok sevip ve oradan hiç ayrılmak istemeyenlerden 
biridir; 

“Abbas’ın değişikliğe karşı tembelce bir nefreti vardı, yeni 
şeylerden çekinirdi, yolculuktan hiç hoşlanmazdı, ona kalsa bu 
sokaktan bir yere ayrılmazdı. Hayatının geri kalan bölümünü de 
burada geçirse çok mutlu olurdu. Gerçek olan burayı sevdiğiydi.”103 

2. Dünya Savaşı, halkın yarısını kötü etkilerken, geriye kalan kısmının 
karlı çıkmasını sağlamıştır. Mesela Selim Elvan’ın şirketi önceden parfüm 
dağıtırken, savaş esnasında aklına daha öncesinde kendisinin pek 
önemsemediği ürünleri getirmiştir. Bu sayede Selim Elvan ciddi kar 

sağlamıştır. Aynı zamanda savaş, Mısır’ın bazı ülkelerle olan ekonomik 
ilişkilerini kötü etkilemiştir. Yazar direk bir ülke ismi vererek bu ayrıntıyı 
bizlere yansıtmaktadır: 

“Şirket parfüm dağıtırdı. Savaş Hindistan’la yapılan ticareti 
kuşkusuz kötü etkilemişti, bununla birlikte şirket durumunu 
korumayı becerdi. Üstelik savaş, canlılığı ve karları kat kat arttırdı. 
Savaş, Selim Elvan’ın aklına çay gibi daha önce kendisini 
ilgilendirmeyen başka malları da getirdi. Böylece karaborsada Selim 
Elvan önemli bir yer aldı ve bu işlerden kar sağladı.” 104 

Midak sokağı daha önce de ifade edildiği gibi elektrik ve suyu 
olmayan, fare kapanı gibi üç duvar arasında, Sanadikiye caddesinden 
düzensiz bir şekilde ayrılmış, birkaç iş yerinin bulunduğu küçük bir 

 

102 Mahfûz, Zukâku’l-Midak,  s.227. 
103 Mahfûz, Zukâku’l-Midak, s. 40. 
104 Mahfûz, Zukâku’l-Midak, s. 68. 
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sokaktır. Yazar mekânlar arasındaki farklılıkları romanda şöyle ifade 

etmektedir; 

“ “ Şerif Paşa Caddesi… Biraz ilerde de benim evim var. 
Görmek ister miydin? “ 

Hamide ‘nin sinirleri iyice gerilmişti, adamın gösterdiği yere 
baktı, birkaç gökdelen gördü, hangisinden söz ettiğini anlayamadı. 
Adam şoföre durmasını söyledi. Hamide ’ye de, 

“Burası işte…”dedi 

Hamide bir gökdelen gördü, girişi Midak Sokağından daha 
genişti. Gözleri kamaşarak başını çevirdi ve güç duyulur bir sesle 
sordu…”105 

*** 

“ Hamide, onun eski giysileri gibi adını da atılacak ve 
unutulacak bir şey olarak gördüğünü anladı. Bunda bir kötülük 
bulmadı, Midak Sokağında kendisini nasıl çağırıyorlarsa Şerif Paşa 
Caddesinde de aynı biçimde çağırmaları doğru değildi herhâlde.”106 

Yazar, 1. Dünya Savaşında İtalya’nın taraf değiştirmesinden duyduğu 
memnuniyetsizliği ve İngiltere’nin adaleti Mısır halkının perspektifinden şu 
ifadelerle yansıtılmaktadır: 

“Harika bir fikrim var! İngiliz uyruğuna geçeceğim! 
İngiltere’de herkes eşittir. Bir paşayla bir çöpçünün oğlu birdir. 
İngiltere’de bir kahvecinin oğlu da başkan olabilir...” 

Bu fikir Abbas’ı da ilgilendirmişti, o da bağırdı. 

“Çok iyi bir fikir! Ben de İngiliz olacağım…” 

“Olanaksız!” dedi Hüseyin dudağını kibirli bir havayla 
bükerek.” Sen çabuk kandırılır bir insansın, en iyisi İtalyan uyruğuna 
geç… Ama yine de aynı gemiyle gideceğiz.. Gidelim…”107 

 

105 Mahfûz, Zukâku’l-Midak, s. 203. 
106 Mahfûz, Zukâku’l-Midak, s. 232. 
107 Mahfûz, Zukâku’l-Midak, s. 274. 
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O dönemde de Mısır halkı için Hz. Hüseyin’in ve Hüseyin türbesinin 
değerinin çok yüksek olduğu açıkça görülmektedir. İnsanlar ibadetlerini 
orada yapmakta ve dua etmektedirler;  

“Namaz kılar, oruç tutar ve Hüseyin Camisindeki Cuma 
namazlarını hiç kaçırmazdı.”108 

*** 

“ Bu gibiler Hüseyin’in türbesine gidip yalvarırlar ya da Şeyh 
Derviş’e saygıda kusur etmezlerdi.”109 

*** 

“Gece gündüz dua ettiğim sevgili Hüseyin’imizin semtinden 
ayrılmak istemiyorum.”110 

*** 

“ Başarman için dua edeceğim ve Hüseyin efendimizin 
türbesine sık sık gideceğim, ondan sana göz kulak olmasını ve 
başarmanı sağlamasını isteyeceğim.”111 

*** 

“Lütfen kalkmak zahmetine katlanma, lütfen, Hüseyin 
Efendimizin hatırı için otur…”112 

Necib Mahfuz’un kitapta vermiş olduğu betimlemeler ışığında 
Rıdvan Hüseyni karakterinin Hz. Hüseyin’den esinlendiği kanısı 
uyanmaktadır. Mahfuz, karakteri çok fazla övmüştür. Aynı zamanda 
sokaktaki tüm insanlar ona saygı duymakta ve bir şey danışacakları zaman 

daima ona gitmekteydiler. Yazar karakteri şu şekilde betimlemiştir; 
“ Rıdvan Hüseyni etkili görünüşlü bir adamdı, uzun boylu, iri 

yapılıydı, siyah, bol bir cübbesi vardı, yüzü ablak ve yer yer 
kırmızıydı. Sakalı da kızıldı. Alnı ışıl ışıl parlıyor gibiydi, yüzünde 
mutluluk, anlayış ve derin bir inanç okunuyordu. Yavaş yavaş 
yürüdü, başı hafifçe eğikti, dudaklarındaki gülümseme insanları ve 
hayatı sevdiğini gösteriyordu.”113 

 

 

 

108 Mahfûz, Zukâku’l-Midak, s. 36. 
109 Mahfûz, Zukâku’l-Midak, s. 71. 
110 Mahfûz, Zukâku’l-Midak, s. 114. 
111 Mahfûz, Zukâku’l-Midak, s. 114. 
112 Mahfûz, Zukâku’l-Midak, s. 159. 
113 Mahfûz, Zukâku’l-Midak, s. 11. 
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SONUÇ 

Edebiyat Sosyolojisi, edebiyat ve toplumun arasında reddedilemez bir 
bağ olduğunu savunmaktadır. Yazarların eserleri, yaşadığı veya etkilendiği 
toplumlardan izler taşımakta ve yazılmış olduğu dönemlerden kesitler 
sunmaktadır. Yazılmış olan her eser sosyal, siyasal ve kültürel kavramlarla 

toplumla bir ilişki kurar ancak tam anlamıyla o toplumu yansıttığını 
söylemek mümkün değildir. Necip Mahfuzun Midak Sokağı adlı romanını 
incelediğimizde, yazarın toplumun iç sesi olarak eserlerini yazdığı 
görülmektedir. Romanlarında kurguladığı kahramanların çoğunu gerçek 
hayattaki gözlemlerine dayanarak oluşturmuştur. Eserlerinde tüccar, 
memur, hayat kadınları ve öğrencileri fazlasıyla kullandığı göze 
çarpmaktadır. Bunun sebebi ise eserin yazılmış olduğu Mısır toplumunda 
bu karakterlerin merkezi bir noktada bulunmasıdır. Bu anlatımda 
Mahfuz’un hayatı boyunca Mısır’da yaşayarak halkı gözlemlemesinin ve 
onlarla birlikte geliştirdiği ilişkinin etkisinden söz etmek gerekmektedir.  

Yazar Midak sokağı adlı eserinde Mısırlıların 2. Dünya savaşı 
sonrasındaki yaşantısını gözler önüne sermektedir. Halk yoksulluk içinde, 
zor günler geçirmektedir. Ayrıca yer yer genç kızların gelenek ve 

görenekleri hiçe sayıp Yahudi kızlara özenip onlar gibi yaşamak 
istediğinede şahit olunmaktadır. Savaş, ekonomik olarak bazı kesimi kötü 
anlamda etkilesede yeni zenginlerde ortaya çıkarmıştır. Ekonomik olarak 
kötü durumda olan halk, para kazanmak amacıyla hep başka arayışlar 
içinde olmuştur. Bazıları İngiliz Ordusunda çalışmaya başlamış, bazısı 
dilenci olmak için bilerek kendini sakatlatmış, bazısı da ölen insanların altın 
dişlerini söküp onları insanlara satmıştır. İngiliz sömürgesi altında kalan 
Mısır halkı dil olarak da bu sömürgenin etkisi altında kalmıştır. Diğer bir 
yandan sınıf ayrımı yapmaksızın halkın dini bağlılıklarını ve inançlarını bize 
yansıtmıştır. Sonuçta yazarın toplumdan etkilenerek bir roman yazdığının 
ve bu eserin sosyolojik açıdan incelenebilirliği görülmektedir. 
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“UZUN YOL” ROMANINA EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ 
AÇISINDAN BİR BAKIŞ 

Sümeyye ÖZEL 

GİRİŞ 

Edebiyat toplum içinde var olmuştur ve toplumun bir yansıması 
olarak kabul edilmektedir. Edebiyat sosyolojisi; yazarın yaşadığı dönemdeki 
statüsünü, ekonomik durumunu, eğitim durumunu, ideolojisini, içinde 
yaşadığı toplumun genel özelliklerini, edebî metinlerden hareketle 
toplumun genel görünümünü aktararak inceleyen, edebiyatın alt türlerinden 
biridir.114 Edebiyat ile toplumun karşılıklı etkileşimini, edebiyatın toplum 
hayatındaki rolünü ve edebiyatın toplum şartlarından etkilenmesini ele alır. 
Edebi eserler vasıtasıyla sosyal ve siyasal yapı, halkın yaşam biçimi, örf ve 
âdetler hakkında bilgi sahibi olunur. Yazarlar, yaşadıkları dönemdeki sosyal 
ve siyasi hayatı, dönemin sorunlarını, halkın yaşam biçimini eserlerine 
aktararak gözlemledikleri şekille yorumlarlar ve çözüm önerileri getirmeye 
çalışırlar. Bu sebeple edebi bir ürün oluşturma sürecinde, edebiyatın 
toplumdaki rolünden ve toplumsal şartların edebiyatı etkilenmesinden 
faydalanılır.115 Edebiyat- toplum ilişkisini ele alan ve bu durumu detaylıca 
inceleyen edebiyat sosyolojisi; edebiyat ile toplumsal olayları çözümleme 
konusunda önemli bir kaynaktır. Edebiyat ve sosyolojiyi ortak bir paydada 

buluşturan, insandır. İki bilimin de ana konusunun insan olması sebebiyle, 
edebiyat ve sosyoloji birbirlerini her zaman etkilemişlerdir. Bilimsel bir 
yöntemle elde ettiği bilgilerle toplum kuramının oluşmasına katkı sağlayan 
edebiyat sosyolojisi; hareket noktası olarak edebi eserleri almaktadır.116 

Necib el-Kîlânî’nin eṭ-Ṭarîḳu’ṭ-Tavîl (Uzun yol) isimli romanı, anlattığı 
olaylarla, dönemin sosyal-siyasal yapısı ve yaşam biçimi hakkında bilgiler 
vererek birçok meseleye sosyolojik boyutlarda açıklık getirmiştir. 

 

114 Cuma, Ahmet, “Edebiyat Sosyolojisi ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi”, Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 22, Konya 2009, ss. 81-94, s.  82. 
115 Çakır, Dilek, “Dönemeçte Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış”, 
Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 6/1, İstanbul, 2019, ss. 31-45, s.  32. 
116Alver, Köksal, Edebiyat Sosyolojisi, iz yayıncılık, İstanbul, 2018, s.  274. 
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Necib el-Kîlânî’nin Hayatı 

Mısır’da İslami edebiyatın öncülerinden ve modern Arap 
edebiyatında öne çıkan şahsiyetlerden biri olan Necîb el-Kîlânî, yazar, şair 
ve doktordur. 1 Haziran 1931 tarihinde Mısır’ın Garbiye vilâyetinin Ziftâ 
şehrine bağlı Şerşâbe köyünde doğmuştur. Babası İbrahim el-Kîlânî çiftçi, 
annesi ise köyün ileri gelen ailelerinden Şafi ailesindendir. Ailenin en büyük 
çocuğu olan Necîb el-Kîlânî, dört yaşından yedi yaşına kadar köy mektebine 
gitti ve orada okuma yazma, hesap ve Kur’an öğrendi. Daha sonra 
köylerindeki ilkokula yazıldı ve İlkokulu bitirmek için Sunbat köyüne, 
Amerikan okuluna gitti ve ilköğrenimini 5. Olarak tamamladı117. Lise 

eğitimini Tanta şehrinde tamamlayan el-Kîlânî, üniversitede edebiyat ya da 
hukuk okumak istemesine rağmen babasının ısrarlarıyla I. Fuâd Üniversitesi 
(Kahire Üniversitesi) Tıp Fakültesi’ne kaydoldu. Tıp fakültesinde okurken, 
İskenderiye’nin Menşiye Meydanı’ndaki konuşma sırasında Cemal 
Abdünnâsır’a suikast düzenlenince bu olay İhvânui’l-Muslimîn üzerine 
yıkıldı, birçok idam ve hapis olayı gerçekleşti. İhvânu’l- Muslimîn’le yakın 
ilgisi dolayısıyla el-Kîlânî de on yıl hapse mahkûm edildi.118  1957 yılında 

hapiste olduğu dönemde, ilk eseri olan eṭ-Ṭarîḳu’ṭ-ṭavîl (Uzun yol) isimli 

romanı yazdı. Uzun yol romanıyla ilk ödülünü, Eğitim Bakanlığından aldı. 
Sağlık sorunlarıyla mücadele eden yazar, 1958 yılında sağlık affı ile 
hapishaneden çıktı. Yarım kalan tıp eğitimini hapisten çıktıktan sonra 
tamamladı.  

1965’te ikinci defa hapse giren yazar, yine sağlık sorunu sebebiyle 
1967’de çıkarıldı. Hapishane hayatındaki anılarını, orada mâruz kaldığı 
zulüm ve işkenceleri Müzekkirâtü’d-Duktûr ve Lemehât min Hayâtî adlı 
eserlerinde dile getirdi.  

Pankreas kanserine yakalan yazar, kanserle süren 6 aylık 
mücadelesinin sonunda 1995 yılında hastalığına yenik düşerek vefat etti.  

Edebiyatçı Kerime Şahinle evlenen el-Kîlânî’nin bu evlilikten dört çocuğu 
oldu.  

 

117Havvarî, Muhammed, A‘lâmu’l-Edebi'l-‘Arabiyyi’l-Mu‘âsır, 1. bs., Dâru’l-
Kutubi’l-‘İlmiyye, Beyrut, 2018, s.  345. 
118 Durmuş, İsmail, “Necîb el-Kîlânî”, TDVİA, cilt: ek-II, İstanbul, 2016, ss. 65-67, s.  

65. 
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İslami içerikli romanlarıyla meşhur olan yazar, yazdığı çok sayıda 
roman, hikâye ve tiyatrosuyla da İslâm edebiyatına büyük katkıda 
bulunmuştur. Bu eserlerinde Hz. Peygamber ve sahabeden bahsetmiş, 
Müslümanların mâruz kaldıkları sorunları edebî bir dille eserlerinde 

işlemiştir. Necîb el-Kîlânî, İslamiyet’in sanatla iç içe olması gerektiğini, 
“sanat dinin oğludur”119 sözüyle ifade etmiştir. el-Kîlânî, İslam edebiyatının 
öncü ismi olmuştur. Bu şekilde bilinmesinin bir diğer sebebi de Necib 
Mahfuz’un, bir dergiye Necîb el-Kîlânî’nin Müslümanların sorunlarına, 
hayatlarına seçkin üslubuyla yer verdiğini savunarak İslam edebiyatının 
öncüsü sayılacağını belirttiği120 demecidir. Onun, İslami edebiyata 
yönelmesindeki en önemli kişi, Muhammed İkbaldir.121  

Yazar, siyasi gelişmeleri edebi eserlerine yansıtarak, içinde yaşadığı 
toplumun sorunlarından da eserlerinde bahsetmiştir. Konularını gerçek 
hayattan alan yazar, genellikle sosyal içerikli romanlar kaleme almıştır. 
Yazarın romanları dışında kaleme aldığı ‘Asru’ş- Şuhedâ (Şehitler Asrı) adlı 
şiir divanı vardır.122 Birçoğu Türkçeye de tercüme edilen eserlerinden 
bazıları şunlardır: Kâtilü Hamza, et-Tarîku’t-Tavîl, Talâ’i‘u’l-Fecr, Nûru’llâh, er-

Rebî‘u’l-‘Âsıf, Re’su’ş-Şeytân, Ellezîne Yahterikûne, Leyâlî Türkistân, Rihle 

ila’llah, Arzu’l-Enbiyâ.  

Kısa Hikâyeleri; ‘İnde Rahîl, el-Kâbûs, el-Â‘lâmu Dayyîk. Kendisinin 

kaleme aldığı 6 ciltten oluşan “Lemahât min Hayatî” adlı otobiyografisi de 

önemli eserlerindendir. 

 

 

 

 

 

119el-Kîlânî, Necîb, el-İslamîyye ve’l-Mezâhibu’l-Edebiyye, Muessesetu’r-Risâle, 
Beyrut, 1987, s.  11. 
120Şanverdi, Halil İbrahim, “Necib el-Kîlanî’nin “Kâtilu Hamza” Adlı Romanı 
Üzerine Bir Tahlil Denemesi”, Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 
2/3, 2016, ss. 43-55, s.  46. 
121 Şanverdi, Necib el-Kîlanî’nin “Kâtilu Hamza” Adlı Romanı Üzerine Bir Tahlil 
Denemesi, s. 46. 
122 Ürün, Ahmet Kazım, Modern Arap Edebiyatı, Çizgi Kitabevi, Konya, 2015, s.  126. 
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Roman’ın Özeti 

Uzun Yol romanı, yazarın hapis yıllarında yazdığı ilk eserdir123 Eğitim 
Bakanlığı’nın roman dalında birincilik ödülünü kazanmıştır. Ayrıca bu eser, 
1959’da lise ikinci sınıflarda ders kitabı olarak okutulmuş, daha sonra 
Ṭarîku’l-Emel adıyla sinemaya uyarlanmıştır.124  

Necîb el-Kîlânî’nin Uzun Yol (et-Tarîku’t-Tavîl) romanı, Mısır’ın İngiliz 
işgali altında olduğu yılları, halkın sefaletini, II. Dünya savaşının Mısır 
üzerindeki etkisini, Mısır’ın siyasi durumunu ve oğullarını okutmak için 
çabalayan yoksul bir ailenin hikâyesini bir çocuk/genç gözünden anlatan, 
dönem hakkında sosyal-siyasal bilgiler barındıran bir romandır.  

Uzun Yol (et-Tarîku’t-Tavîl) romanında köy halkının yoksulluk içinde 
yaşaması, savaş yüzünden tarım ve hayvancılıkla uğraşamadıkları için 
geçimlerini zar zor sağlamaları, tedavi için para bulunmaması sebebiyle 
hastalıklarla mücadelenin zorluğu, halkın yönetimden memnun olmaması 
ve Hitlerin İngiltere’yi yenerek İngilizleri Mısır’dan temizleyeceğine inanan 
bir grup insanın olduğu, Süleyman isimli bir çocuğun gözlemlediği olaylar 
bağdaştırılarak anlatılmıştır. Romanda ayrıca yoksulluğun, açlığın ve mali 
sıkıntıların altında halkın ezilmesine sebep olan İngilizlerin, Mısır’ı işgaliyle 
zor zamanlar geçiren halkın nefreti ve yönetime verdiği tepki detaylı bir 
şekilde işlenmiştir. Süleyman, nenesi, annesi, babası, kardeşleri; Leyla ve 
Mahmud, amcası Ferid ile yoksul bir ailede yaşayan, fakirliği iliklerine 

kadar hissettiği ve çevresindeki okumamış insanları gördüğü için okuyup 
meslek sahibi bir birey olarak ailesine bakmayı arzulayan, gözlemlediği 
olaylardan kendine dersler çıkaran bir çocuktur.  

Edebiyat Sosyolojisi Açısından Uzun Yol Romanı 

Yazar, gerçek bir kahraman seçerek olayları, kahramanın gözünden 
anlatmıştır. Romanda İngiltere’nin Mısır’ı işgal ettiği yıllar ve II. Dünya 
savaşının Mısır’a olan etkileri sonucunda halkın karşılaştığı zorluklar, ana 
kahramanın ailesinden ve komşularından yola çıkarak detaylı bir şekilde 

 

123 Havvarî, A‘lâmu’l-Edebi'l-‘Arabiyyi’l-Mu‘âsır, s.  347. 
124 Durmuş, Necîb el-Kîlânî, s.  65-67. 
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işlenmiştir. Yoksullukla ve hastalıklarla yorgun düşen halkın mücadelesi de 
Süleyman’ın ailesi üzerinden dile getirilmiştir.  

O dönemde en yoğun görülen hastalıkların sıtma ve trahom olduğu 
ve köyde çoğunluğun bu hastalıklara yakalandığı, romanın ana kahramanı 
Süleyman’ın babasının, “bu köyde trahoma yakalanmayan var mı sanki? Bu 
hastalık ekmek su gibi tabii ihtiyacımız oldu artık bizim”.125 Sözleriyle 
anlaşılmaktadır. 

Halkın ekonomik açıdan çok zor durumda olduğu, tedavi için 
köylerinden uzak bir yere giden Süleyman’ın sadece okula giderken giydiği 
ayakkabılarını, daha fazla eskimesin diye giymeden yalın ayak 
yürümesinden ve yoksulluk belirtisi olan yamalı gömleğini giymesi 

sebebiyle alaycı cümleler duymasıyla açıklanabilir. Harp zenginleri ve 

köylülerin arasındaki imkân farklılıkları da Süleyman ve harp zengini 
Musa’nın oğlu Hasan arasında geçen şu konuşma açıklamaktadır: - ” Elbisen 
de yamalı zavallı mısın sen?  – Kurtuluş imkânsızdı tabii; ne onda, ne de yamadan. 
Ondan başka elbisem yoktu. Annem bunu yıkadığı zaman, kuruyuncaya kadar evde 
hapis otururdum.”  126 

Tarımla uğraşarak geçimlerini sağlayan çiftçilerin durumları, 
Süleyman’ın: “Çiftçilerin ise çıplak ayakları çatlayıp yarılmış, yoksulluktan 
kurumuş bedenleri, hastalık yüzünden içten yanmış, çökmüştü. Karınlarının 
şişkinliği de, ne beter bir illetle dolu olduklarını anlatmaya yeterdi.”127 sözüyle 
vurgulanmıştır 

Yoksulluğun, açlığın ve mali sıkıntıların altında halkın ezilmesine 
sebep olan işgalci İngilizlerden, Hitler’in yardımıyla kurtulacağını düşünen 
Hitler destekçisi, halk arasında Süleyman’ın komşusu Şeyh Hafız’la beraber 
İngilizlerden kurtulmak için Hitlerden medet uman bir grup vardır: “Şeyh 
Hafız, köyünde, kendisi gibi düşünen, kendisi gibi inanan epey adam toplamıştı 
etrafına.”128 Şeyh Hafız’a göre Hitler, İngilizlere en feci azabı tattırmak için 
gönderilen, İslam’a Müslümanlara ve Araplara saygısı olan şerefli bir 
insandı. Romanda, Şeyh Hafız’ın bu düşüncelerine tamamen karşı çıkan, 

 

125 el-Kîlânî, Necîb, et-Tarîku’t-Tavîl, Dârû’s-Suhve, Kahire, 2015, s. 7. 
126 el-Kîlânî, et-Tarîku’t-Tavîl, s. 11. 
127 el-Kîlânî, et-Tarîku’t-Tavîl, s.  17-18. 
128 el-Kîlânî, et-Tarîku’t-Tavîl, s.  27. 
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Hitler’in de tıpkı İngilizler gibi Mısır halkına dayanılmaz eziyetler, çileler 
çektireceğine inanan insanlar da vardır.  

Mesleğe göre ekonomik durumun, saygının ve yaşam tarzının 
şekillendiğini, Süleyman’ın tedavi görmek için gittiği hastanede hastabakıcı, 
doktor ve çiftçileri gözlemlemesinden sonra ileride ne olacağını 
sorgulamasıyla anlaşılmaktadır. “Bu üç insandan hangisi gibi olacağım?  O 
doktor gibi mi, o hastabakıcı gibi mi, yoksa şu çiftçiler gibi mi? Güçlüklerin, uzun 
koşuşturmaların bitki ve hasta hale getirdiği, tıraş bile olamamış şu çiftçiler gibi 

mi?” 129  

Romanda kadın rolü de Süleyman’ın annesi, ninesi ve komşuları Şeyh 
Hafız’ın kızı Besime’den örnekler verilerek anlatılmıştır. Süleyman’ın 
annesi, yaşadığı yoksulluğa, mücadele ettiği hastalıklara rağmen acısını, 
sıkıntısını çocuklarına yansıtmamaya çalışan, çocuklarının okuyup meslek 
sahibi olmalarını isteyen ve bunun için çabalayan fedakâr anne örneğidir. 

Süleyman, annesinin fedakârlıklarını şu cümleleriyle dile getirmektedir:  

“Zavallı annem! Göğüs ağrılarından muzdarip ve şu anda altı 
aylık hamile. Doktora görünmesi gerekiyor ama böyle zamanlarda 
annem ve babam, doktora gitmeyi aileyi boş yere sıkıntıya ve masrafa 
sokmak olarak görüyorlar.”130   

*** 

“Yemek yapan annemin yüzündeki acı, o kadar belirgin ki… 
Ah kalbim! diye inliyor buna rağmen ev işlerini hiç bırakmıyor.”131 

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan halkın, geçimlerini sağlamakta zorluk 
çeken ailelerin, kızlarını hizmetçi olarak çalıştırmak üzere diğer şehirlere 
gönderme durumunun olduğu da romanda, Şeyh Hafız’ın kızı Besime 
örneğiyle kendini göstermektedir: ”Şeyh Hafız’ın hali günden güne kötüye 
gidiyordu. Günlük yaşantılarını sürdürmek için bir şeyler kazanmaya çabalıyordu. 
İşte bu nedenle Şeyh Hafız, dönüşü olmayan bir karar verdi ve kızı Besime’yi, 
İskenderiye’de bir harp zengini yanına hizmetçi olarak çalışması için gönderdi.132 

 

129 el-Kîlânî, et-Tarîku’t-Tavîl, s.  22. 
130 el-Kîlânî, et-Tarîku’t-Tavîl, s. 4. 
131 el-Kîlânî, et-Tarîku’t-Tavîl, s. 8. 
132 el-Kîlânî, et-Tarîku’t-Tavîl, s. 45. 
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Hurafelerin yaygın olduğunu ve hurafelere inanarak hastalıkların 
tedavi olacağına inanan insanların var olduğunu, torunu ateşlendiğinde ve 
öksürdüğünde hastalığın nedenini, içindeki “kurt” olarak tanımlayarak 
kurdu çıkarması için kasaptan yardım isteyen Süleyman’ın ninesinin, bu 
davranışında görmekteyiz.  

“Ateşim yükseliyor ve keskin öksürük nöbetleri birbirini takip 
ediyordu. Ninem yanıma geldi, nabzımı tuttu ve ateşimi ölçtü. Halk 
arasında söylenen “doktora değil, tecrübeliye sor” sözü tam ninem 
için söylenmiş sanki. Hemen hastalığımı teşhis ederek, göğsümde 
“kurt” olduğuna karar verdi. Bilmiyorum, bütün vücudumu titretip 
sarsan ateş ile buna sebep olabilecek bir kurt arasında nasıl bir bağ 
var? Ninemin zannettiği gibi bir şeyi, insanın göğsünde bir kurdun 
olabileceğini, ne duydum, ne de okudum. O, tereddüt bile etmeden, 
göğsümde kurt bulunduğunu iddia ediyordu. Anneme döndü ninem:  

– Çok kolay Ümmü Süleyman, dedi. Hazreti Peygamber’in adı, 
onun koruyucusu olsun… Göğsündeki kurdu çıkarmak için kasap 
gerekli, ancak bir kasap çıkarır bunu.133   

Kasap, bir mağaranın derinliğinden gelen korkunç bir sesle, 
bıçağı enseme süratle dokundurarak bağırıyordu:  

- Çık ey kurt, ben kasabım. Şimdi seni kesiyorum. Ey kurt, 
çık!!.   

Ninem, bu işlemden sonra tamamen iyileştiğimi sanıyordu. 
Vücudumun ateşler içinde yandığını, göğsümün acının şiddetinden 
tutuştuğunu, öksürüğün beni dayanamayacağım bir şiddetle 
sarstığını ona anlatamadım. Çünkü o, hastalığımın geçtiğine 
inanıyordu.”134  

Aynı zamanda o dönemde, dul bir kadınla evliliğin, aile fertleri 
tarafından çok hoş karşılanmaması, Süleyman’ın amcası, dul bir kadınla 
evlendiğinde, ninesinin bu evliliğe verdiği tepkiden ve üzüntüden anlaşılır.  

“Amcamın evlendiği, Münire dul bir kadın ve… 

 

133 el-Kîlânî, et-Tarîku’t-Tavîl, s. 51, 52. 
134 el-Kîlânî, et-Tarîku’t-Tavîl, s. 54. 
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Ninem birden sözümü kesti, üzüntü içinde şöyle dedi:  

- Dul mu? Tabii, çünkü Mısırlı kızlar, amcan gibi iyi ama fakir 
olanların çevresine yanaşmazlar.  

– Nineciğim, ha dul olmuş, ha hiç evlenmemiş, ne fark eder? 
Terbiyeli, muhabbetli, kocasının emirlerine itaat eden hoş bir kadın 
olması yeterli değil mi?  

– Sus Süleyman! Sen daha önüne ne getirilirse yiyen 

çocuksun. Bunların farkını bilemezsin.  Genç kızla evlenmek, zevk ve 
saadettir.”135 

Hayat pahalılığı ve işsizlikten şikâyetçi olan köy sakinlerinin, iş bulma 
ümidiyle başka şehirlere gittiğini ancak hırs, para ve menfaat düşkünlüğü 
yüzünden umduklarını bulamadıkları ve neredeyse rüşvet vermeden hiçbir 
isteğin yerine getirilememe durumuyla karşı karşıya kaldıklarını, iş bulma 
ve yeni bir hayat kurma ümidiyle Kahire’ye giden Süleyman’ın amcası 
Ferid’in Ziraat Odasvı vekiliyle yaşadığı diyalogda görmekteyiz:  

“ Ziraat odası vekili S. Bey’e gittim. S. Bey’le yakın ilişkisi 
olan biri bana yaklaşarak kulağıma fısıldadı:  

- Yanında otuz cüneyh yok mu?  

– Hayır, iki ay idare edecek paramdan başka bir şeyim yok.  

– Yirmi beş cüneyh de mi yok?  

– Ben, Bey’e durumu anlattım. O, benim durumumu ve içimde 
bulunduğum şartları biliyor.  

Adam, umursamaz bir şekilde omuzlarını silkti: “Anlaşılan, 
sen işini halletmek istemiyorsun, istediğini yapmakta özgürsün”, 
diyerek çekip gitti.”136 

Romanda, aynı zamanda harp zengini olan bazı insanların, paraları ve 
güçleriyle, savaş mağduru ve yoksul insanların zor durumlarından 
faydalanarak onlara faizle paralar verdikleri, ünlü faizci Mursi örneğiyle 

anlatılmaktadır.  

“- Allah’ım, ondan sen intikam al… Mursi Ebû Âfir’den. 
 

135 el-Kîlânî, et-Tarîku’t-Tavîl, s. 191. 
136 el-Kîlânî, et-Tarîku’t-Tavîl, s. 101. 
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- Ne oldu anneciğim?  

- Bütün bu gördüğün şeylerin sebebi o. Hayvanlarımızdan, 
etimizden, sütümüzden mahrum kalmamıza hep o, sebep oldu. 
Elimizde ne var, ne yoksa, hepsinin satılmasına o zorladı bizi. Boyun 
eğmek zorunda kaldık. Çünkü bütün ricalarımıza ve yalvarmalarımıza 
rağmen, şikâyetinden vazgeçmedi. Baban, ona olan borçlarına karşılık, 
bir bölüm toprak satacağını zannetmişti. Çünkü o günlerde, tefeci 
Mursi’nin arzusu, bol gelir getiren toprak sahiplerinden oluncaya 

kadar, araziler satın almak olmuştu.”137 

İngilizlere karşı Mısırlıların, ülkelerini yeterince koruyamadıkları ve 
İngilizlere taviz verdiklerinin eleştirisi de yine Süleyman’ın şu sözlerinde 
kendini göatermektedir: “Mısır’da yaşayan her insan, şu İngilizlere elini 
uzatmaktan vazgeçse, yardım etmese ne olurdu? Acaba askeri üslerini kurabilir, 
aramızda kalabilir, bizden kendilerine yardımcı ve arkadaş bulabilirler miydi?  
Ürettikleri ve ticaretleri için açık pazar olur muyduk? Mursi gibi fırsat düşkünleri 
ve hırsızlar, cesaret edipte yasal olmayan yollardan mal yığabilirler miydi?”138   

Harbin halk üzerindeki olumsuz etkinin, her zaman hissedilmesi, 
bütün köylerde günlerin, sabır ve mücadeleyle geçip gitmesi ve hava 
saldırılarından kaçanların durumlarının ise günden güne kötüleşmesinin 
anlatılmasıyla, halkın çaresizliği ve artan kini, detaylıca anlatılmıştır. 
Mısır’da açlık ve sefaletin olmasına rağmen İngilizlerin, güzel gıdalar ve 
bolluk içinde yaşadıklarını gören halkın yüreğindeki intikam ateşinin 
harlandığını da halkın maruz kaldığı bu kötü muameleden anlayabiliriz. 
“Her taraf İngiliz, Neredeyse adım başı. Ayakta duramayacak kadar sarhoşlar. 
İngilizler, Kahire’de açlık ve sefalet olmasına rağmen taze ve güzel gıdalar, bol bol 

nimetler içinde yaşıyorlar. “ 

Dünya olaylarının çok hızlı bir şekilde değişmesi, Müttefiklerin 

Almanya’yı mağlup etmesi ve Hitler’in intihar etmesinin ardından, Hitler’i 
kurtarıcı olarak görenlerin umutları, tükenmiştir. 1882’deki İngiliz 
işgalinden itibaren Mısır’ın hürriyet yolu, çok uzun ve meşakkatliydi. Birçok 
okulda, siyasi tartışmalar meydana geliyor, öğrenciler bütün bu yaşananlara 

 

137 el-Kîlânî, et-Tarîku’t-Tavîl, s. 196, 197. 
138 el-Kîlânî, et-Tarîku’t-Tavîl, s. 63. 
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tepkilerini gösteriyor ve aralarında yönetimi suçlayan konuşmalar 
geçiyordu: “Sıtkı Paşa, yönetimi üzerine aldığından beri, her şeye rağmen, halkın 
değer hükümlerinin dışında bir takım kanunlar çıkarıldığını anlamamız gerekirdi. 
Herkesi gaflet içinde bırakıp, sonra da bu gafletlerinden faydalanarak gizli kapaklı ne 
işler çevirdiklerini; bizi mahveden bir siyasetin olduğunu anlamamız gerekirdi.”139   

Din ve vatan davası uğruna, bozguncu ve yardımcıları da İngiliz olan 
bir hükümet düzenine karşı çıkan bu öğrenciler haklarını savunmak için 
yönetime başkaldırmaları, bunun sonucunda da gözaltına alınmaktadırlar. 
İçerde uzun süren baskı, dışarıdaki siyasi hatalar ve yenilgiler halkı 
ayaklandırmaya sevk eden sebeplerdendir. 1948’de Birleşmiş Milletler 
toplantısında, Filistin davası ile ilgili alınan hükmün, infaz edilme kararının 
çıkmasıyla, Mısır’da bu karara karşı tartışmaların ve gösterilerin yapıldığını, 
Süleyman’ın okulunda, öğrenciler arasında geçen şu konuşmadan anlıyoruz: 
“ Biz, Filistin toprağından Yahudileri kovmak, bu beldeyi onlardan arındırmak için 
ordularımızın Filistin’e hareket etmesini istiyorduk. Filistin davası, büyük bir 
milletin davasıdır.”140  

Ordunun Filistin’ girmesini ve zafer haberlerini, halkın tepkileriyle 
olduğu görüşünü, Süleyman’ın amcası Ferid, şu sözlerle açıklamaktadır: 
“Halk, hükmetmiyor. Bu hükümet çoğunluğun desteğiyle gelmedi. Onu halk 
getirmedi. Bir melik bir de İngiliz’in yeşil ışığı; işte onun desteği bu ikisi.”141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139 el-Kîlânî, et-Tarîku’t-Tavîl, s. 167.  
140 el-Kîlânî, et-Tarîku’t-Tavîl, s. 206, 207. 
141 el-Kîlânî, et-Tarîku’t-Tavîl, s. 215, 216. 
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SONUÇ 

Genellikle sosyal içerikli romanlar kaleme alan Arap İslam 
edebiyatının önemli yazarlarından Necîb el-Kîlânî’nin en meşhur eseri, uzun 
yol romanında, Mısır’ın İngiliz işgali altında olduğu yıllar, işgalin ve harbin 
halk üzerindeki tesirleri, dönemin ekonomik, siyasi ve sosyal durumuna 
değinilerek anlatılmıştır. Ele aldığı konularla, dönem ve ülkenin genel 
durumu hakkında bilgiler veren roman, bu sürecin olumsuz etkilerini de 

gerçek olaylarla aktarmıştır. 

Uzun yol romanı vasıtasıyla İngiltere’nin Mısır’ı işgal ettiği yıllar ve 
II. Dünya savaşının Mısır’a olan etkileri, dönemin sosyal ve siyasal yapısı, 
halkın yaşam biçimi, ekonomik durumu, örf ve âdetleri hakkında önemli 
bilgiler sunulmuştur. Sunulan bu bilgiler ışığında roman, edebiyat 

sosyolojisi açısından incelenmiş,  ele alınan dönem ve ülke hakkındaki 
bilgiler de ana kahramanın ailesinde ve çevresinde gözlemleyerek anlattığı 
yaşanmış olaylardan aktarılmıştır. 
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‘ABDURRAHMAN MUNİF’İN “AĞAÇLAR VE 
MERZUK CİNAYETİ” ROMANININ EDEBİYAT 

SOSYOLOJİK ARKA PLANI 

Hatice DEDE 

Edebiyat, Eleştiri Ve Edebiyat Sosyolojisi Kavramları 

Edebiyat kavramı, Arapça ‘edb’ kökünden türemiştir. Edebiyat içeren 
anlamda, edebiyat ilmi, şiir, şiir bilgisi, nazım bilgisi, dil bilgisi, sözlü ve 
yazılı anlatımda doğru dil kullanma becerisi ve bilgi anlamında 
kullanılmaktadır. Edebiyat eleştirisi, özellikle modern dönemde hem 
edebiyat bilimi hem de diğer sosyal bilimler alanlarında ön plana çıkan 
kavramlardan birisidir. Eleştiri her şeyden evvel, belli bir kuram (veya 
yöntem) doğrultusunda belli bir eser veya edebi olgu üzerine bir metin veya 

söylem oluşturma biçimidir. Eleştirel kelimesi aslında hiçbir olumsuz anlam 
taşımaz. Aksine olayların derinliğine bakmayı öğrenmektir.142 Eleştiri 

kuramlarının pek çoğu, edebi eserlerin her yönünü aydınlatmayı 
amaçlamasına rağmen çoğunlukla onun bazı yönlerini açığa çıkarmakla 
kalır. Bu noktada birbirinden farklı eleştiri yöntemlerini kullanan sosyolojik 
eleştiri, biyografik eleştiri, yeni eleştiriyi örnek olarak ele alabiliriz. 
Sosyolojik eleştiri, eserin toplumsal yönünü; biyografik eleştiri, yazar ile 

olan ilişkisine dayalı yönünü ve yeni eleştiri de eserin organik bütünlüğünü 
açığa çıkarmaktadır.143 

Edebiyat sosyolojisi incelemesi nedenler ve arkaplan araştırmasıdır. 
Edebi eseri sanatsal bir malzeme olarak ele almaktansa sosyal bir fenomen 

olarak kabul etme amacını güder.144 Bir toplumun sosyo-politik durumu, 

tarihsel dönem ve konumu ile edebiyat arasındaki bağ, edebiyatın ortaya 
çıkış koşulları ve kendini oluşturma süreci, edebiyatın kimlik oluşumuna 
etkileri/katlıları, toplumun edebiyata ilişkin algısı, toplumda rağbet gören 

 

142 Nosıch, Gearld M., Learning to Think Things Through a Guide to Critical 

Thinking Across The Curriculum’, Pearson Education, Boston, 2001, s. 14. 
143 Güngör, Bilgin, Edebiyat Eleştirisi, İstanbul, Şule Yayınları, 2015, s. 82. 
144 Maren, Manon-Grisebach, Edebiyat Bilimi’nin Yöntemleri, Çev: Arif Ünal, 
Ankara, AYK Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 1995, s. 103. 
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edebi türler yahut ilgi duyulmayan türler, edebiyatın popülerleşmesi, edebi 
zevkin oluşup oluşmaması, edebi akımların hangi dönemde, hangi sebeple 
ortaya çıktığı, piyasa-edebiyat ilişkileri, edebiyat ile siyasal-sosyal-ekonomik 

dönüşümler arasındaki bağ, yazar-eser-okur üçgeni, edebi kamuoyunun 
oluşumu, yazarın sosyal muhiti, edebi metinlerin birey ve topluma etkisi, 
edebi metinlerin bir milletin hayatındaki yeri vb. bir çok mesele edebiyat 
sosyolojisinin inceleme alanına girmektedir. Dolayısıyla edebiyat sosyolojisi 

incelemesi, toplum-edebiyat bağlantısını sunan tüm alan ve problemlere 
duyarlı bir konumda kendini var kılar. 145 

Genel olarak sosyoloji, özünde ve kaçınılmaz bir şekilde, kavramaya 
çalıştığı konusunun bir parçasıdır. Toplum olaylarını açıklamada genel 

kuralları açığa çıkarmaya çalışmaktadır.146 Eleştirel bir girişim olarak 
sosyolojik düşünce, tarihe gömülen toplum biçimlerini ve hayat tarzları 
toplumsal değişimin var olan süreçleri tarafından eleştirel bir kuram olarak 
inceler.147 Ve sosyoloji, dünyayı sunulduğu gibi almaz, fakat sorular sorar. 
Sosyoloji sadece belirli edebi problemleri aydınlatmamakta bununla beraber, 
onsuz edebiyatın tam anlamıyla anlaşılması mümkün olmayacaktır. 
Sosyoloji ve edebiyat benzer bir taslağı paylaşırlar. Sosyoloji gibi edebiyat da 

öncelikle insanın toplumsal dünyasıyla, ona uyumuyla ve onu değiştirme 
arzusuyla ilgilenir. Bu yüzden edebiyat sosyolojisi açısından roman, insanın 
toplumsal dünyasının ailesiyle, siyasetle ve devlet ile ilişkisini yeniden 
kurmaya yönelik sadıkane bir çaba olarak görülür. Bu sosyolojinin 
yaklaşımları, edebiyatın çağına ayna tuttuğunu ileri sürerek, onun belgesel 
yönünü tercih eder ve yazarın toplumuna giderek yabancılaşması ve 
sonuçta bunun edebiyatın şekil ve muhtevasına olan etkisine vurgu 
yapmaktadır. Şu sözler edebiyat sosyolojisinin yaklaşımını en güzel şekilde 
özetlemektedir: “Edebiyat sosyoloğunun başlıca görevi, yazarın hayali 
karakterlerinin yaşadıklarını, bunların yaşandığı ortamların neşet ettikleri tarihsel 

 

145 Merrill, Frances Ellsworth, “Sosyolog Olarak Balzac: Bir Edebiyat Sosyolojisi 
İncelemesi”, Edebiyat Sosyolojisi İncelemeleri, (Editör: Köksal Alver), Ankara, 

Hece Yayınları, 2012, s. 8. 
146 Sezer, Baykan, Sosyolojinin Ana Başlıkları, İstanbul, Doğu Kitabevi, 2015, s. 107. 
147 Giddens, Anthony, Sociology: A Brief But Critical Introduction, London, 

Palgrave Macmillan publishing, London, 1986, s. 147-148. 
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şartlar ile ilişkilendirmektir. Edebiyat sosyoloğu, kişisel tematik sorunsalları ve 
söylemsel araçları toplumsal sorunsallara dönüştürmekle yükümlüdür.”148 

 

‘Abdurraḥman Munîf’in Hayatı Ve Edebi Kişiliği 

Munîf, Arap edebiyatının en yetenekli yazarlarından biridir. 1933 
yılında Ürdün’ün Amman kentinde doğdu. Babası Suud-Necd asıllı, annesi 
ise Iraklı’dır. Babası vefatından sonra ailesi ile birlikte Ürdün’de yaşadı. 
‘Şehir Hikayesi’ başlıklı hayat hikayesinde betimlediği ilkokul eğitimini 
Ürdün’de bitirdi. O zamanlar yaz tatilini Necd köyünde ailesiyle beraber 
geçiriyordu. Liseyi 1952 yılında tamamladıktan sonra hukuk eğitimi için 
Bağdat’a gitti. 1955 yılında siyasi işlere katılması sebebiyle Bağdat’tan 
Kahire Üniversitesine uzaklaştırıldı. Munîf, Baas partisinden 

Yugoslavya’daki eğitim üzere burs kazandı.149 Yüksek öğrenimine 1958’de 
Belgrad Üniversitesi’nde devam etti. 1962 yılında ekonomi bilimleri ve 
petrol ekonomisi üzerine doktora yaptı. 1973 yılında Suriye Petrol 
Şirketi’nde çalışmaya başladı. Daha sonra Beyrut’a taşındı. Marksist bir 

düşünceye sahip olduğundan ve romanlarında düşüncelerini net bir şekilde 
ifade ettiğinden dolayı Suudi Arabistan vatandaşlığından çıkartıldı. Lübnan 
basınında çalıştı, hemen sonrasında 1975’te ilk romanı olan Ağaçlar ve 
Merzuk Cinayeti’ni (el-Eşcâr ve İġtiyâlu’l-Merzûk150) yazmaya başladı.151 el-

Belâġ dergisinde de çalışmalarını sürdürdü. 1975 senesinde ayrıca Petrol ve 
Gelişme adındaki aylık derginin basımı için Bağdat’a yerleşti ve oradan da 
1981 senesinde Fransa’ya gitti. Beş yıl sonra Fransa’dan ayrılıp eşiyle birlikte 
Suriye’ye yerleşti. Buradayken kendini tamamen kitap yazma işine adadı.152 

 

148 Alver, Köksal, Edebiyat Sosyolojisi, Ankara, Hece Yayınları, 2004, s. 120. 
149 Derrâc, Fayṣal, ‘Abdurraḥman Munîf ve Rivâyetu’l-İltizâm, Merkezu Dirâsâti’l-
Vaḥdeti’l-‘Arabiyye, Beyrut, 2012, s. 9. 
150 Munîf, ῾Abdurraḥman, el-Eşcâr ve İġtiyâlu’l-Merzûk, el-Müessesetu’l-Arabiyye 

li’d-Dirâse ve’n-Neşr, Beyrût, 1973. 

151 Baġdâdî, ‘Iṣâm, “‘Abdurraḥman Munîf”, Divânu’l-‘Arab, https://www. 

diwanalarab.com/ منيف -الرحمن-عبد  (Erişim Tarihi: 18.05.2020), s. 1. 
152 Demirci, Gülyaşar, “Abdurraḥman Munîf’in ‘Refik’ Adlı Kısa Öyküsünün 
Tercümesi Ve Tematik Olarak İncelenmesi”, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 4, Sayı:11, 
Haziran, 2017, s. 980.  
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Bir çok alanda eserler veren Munîf, ayrıca içeriği roman sanatı, ekonomi ve 
siyasi olan kitaplar da yazmıştır.  

Munîf, 1989’da romanları için Sulṭân b. ῾Ali el-῾Uveys Kültür Ödülünü 
ve 1998’de ilk kez verilen Kahire Yaratıcılık Ödülünü kazandı. 19. yüzyılın 
sonlarına doğru Necîb Maḥfûẓ’la birlikte Arap dünyasının yaşamış olduğu 
kültürel ve siyasi kaygıları esas alarak bu bölgenin edebi çevresini 
değiştirmeye çalışmışlar ve kısa bir süre içerisinde Arap Edebiyatının iki 
önemli lideri olmuşlardır.153 

‘Abdurraḥman Munîf, 24 Ocak 2004 tarihinde Suriye’de hayatını 
kaybetti. Mahmud Derviş, ölümünün dördüncü yılında Munîf hakkında 
“Adil olmayan bir zaman diliminde insan haklarına bağlı olan adil bir insandı 
‘Abdurraḥman Munîf.”154 diyerek onun ne kadar hakkaniyet sahibi birisi 

olduğunu dile gtirmiştir. 

‘Abdurraḥman Munîf’in Arap edebiyatı dünyasında bir çok alanda 
eserleri vardır. Ve bu eserlerinde genellikle yaşadığı ülkeler ve kişilerin 
etkisi okuyucuya geçer. Munîf, edebiyat alanındaki girişimi hakkında şöyle 
der: “Ben 1960’lı yılların sonuna kadar sadece iyi bir okuyucuydum. Daha sonra 

boğucu psikolojik şartların sonucu olarak tek bir yol buldum. İşte, o da; yazmaktı. 
Böylelikle 1970 yılında romancılık alanındaki ilk adımımı attım ve yazmaya 
başladım.”155 ‘Abdurraḥman Munîf’in romanlarında genel olarak bize 

hissettirdiği durum, Arap insanının yabancılaşması ve kendi vatanından 
ayrılmasıdır. Bu yabancılaşma metafizik gibi görünse de belirli tarihsel ve 
sosyal koşulların bir sonucu olarak psikososyal olarak yabancılaşmanın bir 
gerçeğidir. 156  

Ayrıca Munîf, sosyalizm düşüncesine çok bağlı bir yazardır. Bu 
düşünceye bağlı olduğunu söylemiş ve romanlarında da örnekleriyle ifade 

 

153 Emekli, İlknur, “῾Abdurraḥman Munîf Ve Risâle Min Verâi’l-Ḥudûd Adlı Kısa 
Öyküsü Romanın İncelemesi”, Atatürk Ünv. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Sayı: 
35, Erzurum, 2015, s. 304. 
154 Derrâc, ῾Abdurrahmân Münîf ve Rivâyetu’l-İltizâm, s. 10. 
155 Fermân, Ġâib Ṭu‘ma, “Abdurraḥman Munîf ve’l-İnsânu’l-‘Arabiyyi’l-Maḳhûr”, 
Mecelletu’l-‘Âdâb, Dâru’l-Âdâb, Sayı: 6, June, 1980, s. 12. 
156 el-Ḳaşamî, Muḥammed b. ‘Abdurrezzâḳ, “ez-Zâti ve’l-Mevḍû‘i fi’s-Sîrati’z-Zâtiyye 

Ledâ ‘Abdurraḥman Munîf”, Mecelletu ‘Alâmât fî’n-Naḳd, Sayı: 66, August, 2008, s. 
562. 
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etmiştir. Ona göre sosyalizm, iktisadi bir formül olarak önemli ve Araplar 
için zaruri bir düşünce sistemidir. Ama romanlarında doğrudan sosyalizmi 

savunmaktan ziyade görüşlerini, kapitalizm karşıtı söylem içinde sunmayı 
tercih etmiştir.157  

Munîf’e göre, özgürlük ve demokrasinin olmadığı Ortadoğu’da 
yazılan ve yazılacak olan siyasi roman ve hikâyeler, Arap dünyasını 
geliştirip zenginleştirecektir. Onun eserleri roman olmaktan daha çok 
Ortadoğu’nun siyasi otobiyografisi gibidir. Şartlar ne kadar zor olursa olsun 

o, içinde yaşadığı coğrafyayı, Arap rejimlerini ve Arap yaşam portresini 
kendi bakış açısıyla romanlarında eleştirir ve irdeler. Zengin yaşam 
tecrübesi, güçlü edebiyat ve sanat istidadı bunu kolaylaştırır. 

῾Abdurraḥman Munîf, Nobel ödülüne aday gösterilmişse de 
kazanamamıştır. 

 

Eserleri: 

• el-Eşcâr ve İġtiyâlu’l-Merzûk, Beyrût, 1973 (Ağaçlar ve Merzûk 
Cinayeti)  

• Ḳıṣṣatu Hubbi Mecusiyye, Beyrût, 1974 (Bir Mecûsi Kızın Aşk 
Hikayesi)  

• Şarḳu’l-Mutavassıṭ, Beyrût, 1975 (Ortadoğu) 

• Ḥîne Tereknâ’l-Cisr, Beyrût, 1976 (Köprüyü Terk Ettiğimiz Zaman)  

• en-Nihâyât, Beyrût, 1977 (Sonlar)  

• ῾Âlem bilâ Harâiṭ, Beyrût, 1982 (Haritaları Olmayan Bir Dünya) 

• Sibâḳu’l-Mesâfâti’t-Tavîle, Beyrut, 1983 (Uzun Mesafelerin Yarışı)  

• Mudunu’l-Milḥ (Tuz Kentleri) 

• el-Ân; hunâ, Şarḳu’l-Mutavassıṭ Merreten Uḫrâ, Beyrût, 1991 (Şimdi 
Burada: Yeniden Ortadoğu) 

•  Ardu’s-Sevâd, (3 Cilt) Beyrût, 1999 (Sevâd Arazisi)  

• Ummu’n-Nuẕûr, Beyrût, 2005 (Adak Ağacı)  

 

157 Munîf, ῾Abdurraḥman, ed-Dimuḳrâtiyye Evvelen ed-Dimuḳratiyye Dâimen, el-

Müessesetu’l-‘Arabiyye li’d-Dirâsâti ve’n-Neşr, Beyrût, 1973, s. 7. 
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Romanın Özeti 

Mansûr Abdusselam, ülkesinde siyasi görüşlerinden dolayı 
düşünceleri kısıtlanmış bir akademisyendir. Ama yüksek makamlardan, 
siyasi iktidardan gelen bir karar ile işine son verilmiştir. Mansur bu duruma 
çok sinirlenir. Çünkü işin ayrı, görüşlerin ayrı kefelerde tartılması 
gerektiğini düşünmektedir. Mansur, üniversiteden uzaklaştırıldıktan sonra 
artık eskisi kadar mutlu değildir ve ümitsizliğe kapılmıştır. Ülkesinde onun 
artık bir geleceğinin olmadığını düşünerek yurt dışına gitmeye karar verir 
ve trenle yola koyulur. Trende İlyas Nahle adında orta halli bir Arap 
köylüsü ile tanışır. İlyas Nahle çok konuşkan bir adamdır. Yol boyunca 
Mansur ile dertleşir, hiç durmadan hayat hikayesini, yaşadığı zorlukları 
anlatır. Mansur, sadece dinler ve içten içe kendini sorgulamaya başlar. İlyas, 
hayatı boyunca bir türlü yolunu bulamamış, bir sürü zorlukla karşılaşmış, 
para kazanmak için elinden geleni yapmış, bir türlü kendine ait bir meslek 
bulamamış ve düzensiz bir çalışma hayatı ile fakirlik içinde yaşamış biridir.  

İlyas, doğayı ve ağaçları çok seven bir adamdır. Evlerinin önünde 
babasının diktiği ağaçlar vardır. Babası ölmeden önce, ona bu ağaçlara gözü 
gibi bakmasını, ağaçların çocuklar gibi değerli olduğunu söylemiştir. Eğer 

ölürse bile onları koruyup, gözeteceğini bir emanet olarak bıraktığını vasiyet 
etmiştir. Köyündeki herkes, ağaçları kesip tarlaları genişleterek pamuk 
üretmeye başlamıştır. Bundan çok fazla para kazanmaktadırlar ve İlyas’ın 
aklını çelmeye çalışmaktadırlar. Fakat İlyas direnip babasının emanetini 
korumak istemektedir.  

Bir gün, köylüler toplanıp İlyas’a karşı entrika çevirirler. Özel bir 
gecede çok fazla içki içtikten sonra İlyas’ı oyuna getirip, ağaçlar üzerine 
kumar oynamayı kabul ettirdiler. İlyas sadece badem ağaçlarıyla başlayıp 
bir kazandı bir kaybetti derken yıllar önce kendi eliyle diktiği bütün ağaçları 
kaybeder. İlyas, hıncını alamaz ve sinirlenerek bunun üzerine kazanan ve 
ağaçlarına el koyan arkadaşının ahırına giderek onun yüz kadar koyununu 
öldürür. O sırada arkadaşı gelir ve onu da olanca kuvvetiyle elbiselerini 

çıkartıp döver, bir ağaç parçasıyla göğsünde vücudunda yaralar açar. 
Elbiselerini de alıp dağa kaçar, uzunca bir zaman dağlarda yaşamına devam 
eder. Daha sonra iş bulamayıp parası az işlerde çalışır ve sefil bir hayat 
sürer. 
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Edebiyat Sosyolojisi Açısından Ağaçlar Ve Merzuk Cinayeti 

“el-Eşcâr ve İġtiyâlu’l-Merzûk” romanında, bir Arap aydını ile köylü 
bir Arap’ın tanık olduğu ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlar, Mansur ve 
İlyas karakterleri aracılığıyla anlatılır. Bu romanda Mansur ve İlyas 
karakterlerinin yaşadıkları olayların ve verdikleri tepkilerin karşılaştırılması 
yapılır. Ayrıca, şehirli-köylü, doğu-batı, dindar-laik, zengin-fakir, kadın-

erkek, gibi karşıt kavramlarda yoğun bir şekilde görülmektedir.  

Modern Arap Edebiyatı döneminin en önemli yazarlarından biri olan 
‘Abdurraḥman Munîf’in, “Ağaçlar ve Merzuk Cinayeti” adlı eserinde, 
romanın adından da anlaşılacağı üzere konu, romanın başlığı altında dönüp 
durur. Genel anlamıyla; Munîf’in ifade ettiği ağaçlar, İlyas’ın babasının 
ölümünden sonra ona miras kalan ağaçlar ve bu sebeple asla ağaçlarına 
zarar gelmemesi yönünde sarf ettiği çabadır. ‘Ağaçlar’ kısmına yapılan 
başka atıf ise; tarım ve topraktır. Çünkü Arap köylüleri, ağaçların hepsini 

kesip yerine pamuk ekip, gelir elde etmek istemektedirler ve İlyas’ın bütün 
savaşı buna karşıdır. Ağaçların kesilme fikrini her düşündüğünde aklına 
babasının dedikleri gelir:  

“İlyas, bu ağaçlar çocuklar gibidir, çocuklardan da değerlidir, 
zannetmiyorum ki dünyada çocuğunu öldüren bir insan olsun, ben 
öldüğümde onları koru, onları sana gözeteceğin bir emanet olarak 
bırakıyorum, vaktinden önce bir ağacı kesecek olursan, mezarda 
cesedim titreyecektir.”158 

*** 

“Allah’ım bizi tufandan koru. Fakat yıllar geçti, yağmur 
köpeklerin işemesi gibi, kısa süre yağıp kesilir oldu. Yağmuru bize 
ağaçlar getirir. Ağaçlar çocuklar gibidir, Rab çocukları koruyup 
gözettiği ölçüyle ağaçların arasından bakar gökyüzüne, insanlar 
ağaçları kestiği zaman Rab de onları bırakır ve yağmuru başkalarına, 
ağacı olanlara verir.”159 

 

158 Munîf, ῾Abdurraḥman, Ağaçlar Ve Merzuk Cinayeti, Trc: İbrahim Demirci, 
Hasan Harmancı, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2012, s. 39. 
159 Munîf, ῾ Ağaçlar Ve Merzuk Cinayeti, s. 48. 
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Yukarıdaki alıntıdan da anlaşıldığı gibi ağaçlar İlyas için sadece bir 
canlı türü değildir. Onlara derin anlamlar yükler, kendinden bir parça 
gibidir. Ağaçlara bir sembol yükleyecek olursak bu; şefkat olur. Şefkat, Arap 

topraklarının bir sembolü olmuştur. O dönemde insanların hayata 
tutunması için olumlu bir kavramdır. Yazarın İlyas karakterine yüklediği 
durum ise; her bir ağacın kesilmesiyle vatanının topraklarıyla, ve özellikle 
toplumuyla bağlarının zayıfladığına işaret etmektedir. İlyas’ın ülkesinde 
kesilen her bir ağaç memleket sevgisine, bağlılığına ve yaşanmışlığına 
yapılan bir kötülüktür.  

Ağaçlar üzerine başka bir açıdan bakılacak olursa o da, o dönemde 
yaşanılan siyasi durumdur. Yazar, o dönemde yaşadıklarını ve zorlukları 
romanda ‘Ağaçlar’ üzerine yüklemiştir. O dönemde yaşanılan en önemli 
tarihi olay, ikinci dünya savaşının Mısır üzerindeki olumsuz etkileri ve 1948 
yılının Mayıs ayında başlayan Arap-İsrail savaşıdır. Bu savaştan sonra 
toplumsal direniş artmış ama sosyal eşitsizlik büyümüş, ekonomi giderek 

kötüleşmiş ve gelir adaletsizliği ortaya çıkmıştır. Bu durum, eserin pek çok 
yerinde yansıtılmıştır. İlyas’a köylüler tarafından bir kumpas kurularak 
kumar masasına oturtulup, karşılığında zoraki bir şekilde ağaçlara el 
koymalarının temel sebebi de budur. ‘Abdurraḥman Munîf, bu söz konusu 
sebebi, eserinin kurgusunda şu şekilde ortaya koymaktadır: 

“Beldemize o kötü gün gelip çatmıştı, orası kocaman bir kafes 
gibi gelmişti gözüme, özellikle çiftçilerin kayısı, badem, ceviz 
ağaçlarını kesip onların yerine pamuk ekmeye başladıkları o büyük 
değişimden sonra!  

Allah bunun intikamını sizden alacaktır, dedim. Bana 
öfkelendiler, gizlice toplanıp bana karşı entrika çevirdiler, ellerindeki 
para ile övünüyorlardı.”160  

Yukarıdaki alıntıdan da anlaşıldığı üzere, söz konusu savaşın 
çıkmasının ardından güç sahibi kimselerin yoksul halka karşı adaletsiz 
oluşu İlyas tarafından bu şekilde roman kurgusu içerisinde okuyucuya 
verilmektedir. Bu tarihsel zemini yansıtmada da ‘beldemize o kötü gün gelip 
çatmıştı’ cümlesi kendisini gösterir. 

 

160 Munîf, Ağaçlar Ve Merzuk Cinayeti, s. 40. 
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‘Abdurraḥman Munîf, romanlarında sembolik bir şekilde de olsa 
toplumcu gerçekçilik akımını net bir şekilde somutlaştırır. Yaşamış olduğu 
dönemdeki savaş dönemi ve bu savaşlardan kaynaklı çeşitli toplumsal 

sömürüye sebep olan etmenleri romanlarına aktarır. Munîf, yaşadığı 
devirden dolayı düşüncelerini açık bir şekilde ifade edemez ve bu nedenle 
romanları onun için adaletsizliği, eşitsizliği, siyasi başarısızlıkları okurlarına 
aktarabilmenin tek yoludur: 

“Vatan dediğin nedir ki? Toprak mı? Çorak tepeler mi? 

İçindeki kinden eriyip kaybolan kasvetli gözler, kurşun, alaycı sözler? 
İnsanı aç bırakmak mı vatan? İş arasın diye caddelere salıvermek ve 
peşine muhbirler takmak mı?’ 161 

*** 

‘Vatan! Bu kelimenin kavramı, ne kadar büyük ve tehlikelidir. 
Yirmi küsur yıldır süren acılı bir deneyimden sonra iyice anlamış 
oldum ki vatan, insanın tanıdığı ve sevdiği kişiler arasında, içinde 
çalışabildiği yerdir. Gerçekçi olmuştum artık.’ 162 

*** 

-‘Siyaseti seviyorsun… Öyle değil mi?  

-Neyi sevdiğimi bilmiyorum ama neden nefret ettiğimi 
biliyorum. Ülkemizdeki yaşama ve ilişki biçiminden nefret ediyorum, 
her şeyi yakan bir devrim olmadıkça bu böyle sürecek!” 163 

Yukarıdaki alıntıda belirtildiği gibi, kuşkusuz yazar, edebiyatı 
gerçeğin aynası olarak görmektedir. Yaşadığı süre içerisinde devletin ve 
toplumun yaşam biçimini eleştiren düşüncelerini eserinde ele alır. Hatta 
bunun da ötesine giderek yazar, kendi vatanının siyasi ve sosyal yapısını 
sembolize etmiştir. 

‘Abdurraḥman Munîf, Arap köylüsü kavramına eserlerinde çok fazla 
yer vermiştir. Romanın kahramanı İlyas, Arap köylüsünü temsil etmektedir. 
Mansur ise, akademisyen olup Arap aydını karakterine bürünmüştür. Bu 
eserde, toplumsal bir gerçek olan Arap aydını ve köylüsü kavramlarını 

 

161 Munîf, Ağaçlar Ve Merzuk Cinayeti, s. 20. 
162 Munîf, Ağaçlar Ve Merzuk Cinayeti, s. 21. 
163 Munîf, Ağaçlar Ve Merzuk Cinayeti, s. 200. 
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sosyal açıdan karşılaştırılmıştır. ‘Abdurraḥman Munîf, eserinde İlyas’ın üst 
üste sorduğu sorulara tahammül edememesini şu şekilde ifade etmiştir: 

“Bunu ona neden söyleyeyim? Cevap vermek zorunda mıyım? 
Benim çalışmak için mi turist olarak mı gittiğim onu neden 
ilgilendirsin? Ben ona sordum mu?” 164  

Verdiği cevaptan çıkarılan durum, artık cahilliğe ve cahilliğin 
doğurduğu sorunlara tahammülünün olmamasıdır. Bu durumun yine 
yazarın yaşadığı dönemle alakası vardır. Her şeye rağmen yazar, bu Arap 
köylüsünün hayatta yaşadığı zorluklar karşısında kaybetmediği sorgulama 
haline ve özgüvenine değinir. Okumadığı halde hayata ve olaylara karşı 
yaptığı izlenimlerine hayran bıraktırır. 

Ayrıca ‘Abdurraḥman Munîf eserlerinde bir bütün olarak sosyalist 

rejimi derinlemesine tahlil etmeye çalışmaktadır. Köreldiğini düşündüğü bu 
rejim olgusunu, İlyas Nahle’nin ağzından okuyuculara aktarır. Romanın 
yazıldığı dönemde İngilizlerin desteği ile İsrail, Arap halkına karşı siyasi 
açıdan baskı uyguluyordu. Ve Mısır ve Suriye arasındaki ilişki de bu 

dönemde bozulmuştu. Petrolden kazanılan gelir halka eşit olarak 
dağıtılmıyor, tam aksine hep aynı tabakaya dağıtılıyordu. Bunun sonucunda 
zengin ve fakir arasında gittikçe artan ayrımcılık ve adaletsizlik ortaya 

çıkmıştır. Munîf, bütün bunlara tepki olarak, siyasi dönemde yaşamış 
olduğu ve bu sebeple düşüncelerini, eleştirilerini özgür bir şekilde ifade 
etmesi, susmamak ve sesini yükseltmek adına romanlarında sosyalizmi açık 
bir şekilde ortaya koymuştur: 

“İnsan iş bulabiliyor demek. Evet, iş, insanın peşinden 

koştuğu, uğruna tehlikeye düştüğü, felaket ve ölümle karşılaşmayı 
göze alabildiği tek şey. İşsizlik bir çeşit ölümdür. Bu tür bir işi niye 
düşünmedim? Eski elbise kaçakçılığı yapmak? Bu bir ayıp değil mi? 

Asıl ayıp, işsiz olmandır ey Mansur. İnsanın şerefi çalışmaktır. 
Ekmeğini kazanmak için çalışan fahişe bile çalışmayanlardan daha 
şereflidir!”165  

*** 

 

164 Munîf, Ağaçlar Ve Merzuk Cinayeti, s. 14. 
165 Munîf, Ağaçlar Ve Merzuk Cinayeti, s. 18. 
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“Sosyalizmin hedefi, şehir ile taşra, kol gücü ile beyin gücü 
arasında eşitlik sağlamaktır, bir gün gelecek, kesinlikle gelecek, her 

insan emeği kadar, her insan ihtiyacı kadar alacak. İnanmanız 
gerekir.”166 

Buradan siyasi durumların halk açısından ümitsizlik yaşattığı 
kanısına varılabilir. Ümitsizlik kavramını açacak olursak; her insanın 
emeğinin karşılığını almalı beklentisi Arap toplumunun ümitsiz oluşunu 
öne çıkarır. Karamsar olsalar da tek çözümün sosyalizm olacağını düşünür 
Munîf. Ayrıca işsizliğin savunulamayacak bir durum olduğunu, ve 
sosyalizmin çalışmadan geçinmek değil herkesin hak ettiği ve emek verdiği 
ölçüde kazanması şeklinde algılanması gerektiğini düşünür. Bu romanıyla 
Munîf, Arap toplumlarına bir sosyalizmin nasıl olması ve anlaşılması 
gerektiğini belirtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

166 Munîf, Ağaçlar Ve Merzuk Cinayeti, s. 152. 
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SONUÇ 

Edebiyat sosyolojisinde ele aldığımız nokta eser, yazar ve dönem 
arasındadır. ‘Abdurraḥman Munîf’in “Ağaçlar ve Merzuk Cinayeti” adlı 
romanı, 1948 yılından sonra başlayan siyasi dönemi ele alan bir romandır. 
Yazar, benimsediği düşüncelerini özgürce ifade edebildiği için romanlarını 
bir aracı olarak görmüştür. 

Başlangıcından bu yana büyük oranda toplumsal bir gerçeklikle 
devam eden “Ağaçlar ve Merzuk Cinayeti” romanı; bu çalışmada söz konusu 
gerçeklikle bağlantı kurularak yazarın hayatıyla bağdaştırılmaya 
çalışılmıştır. Munîf, yaşadığı dönemdeki ümitsizliği karakterlerine 

yansıtarak okuyucunun zihninde bulunduğu dönemi canlandırmaya çalışır. 
Zaten onun en baştaki amacı da topluma gerçekleri idrak ettirebilmektir. Bu 
yüzden ‘Abdurraḥman Munîf, romanlarında halkının toplumsal 
gerçekliklerini anlatmıştır ve bunu da sosyalist bir bakış açısı ile kaleme 

almıştır. Ayrıca yazar, romanında siyasi ve sosyal konulara doğrudan değil 
de semboller ve belirlenmiş karakterler ile gönderme yapmıştır. Özellikle 
Arap köylüsü, Arap aydını, Arap kadını sembolleştirdiği kavramlardandır.  

Bu çalışmada dönemin Arap edebiyatını nasıl etkilediğine ve 
‘Abdurraḥman Munîf’in kaleme aldığı romandan alıntılar yapılarak, onun 
dünyasından nelere vurgu yapılmış olabileceği üzerinde durulmuştur. 
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BAŞKANIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ GÜN ROMANINA 
EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR BAKIŞ 

Sara Şeyma CAN 

GİRİŞ 

Arapça kökenli olan edebiyat terimi ‘edep’ten türemiştir. Sözcüğün 
belli bir tanımı olmamakla beraber terbiye, düzen, gerek kişisel gerekse 
toplumsal kurallara riayet gibi hayatın her alanında yer aldığı yadsınamaz 
bir gerçektir. “Edebiyat güzel sanattır, güzelin sanatıdır167” yani kişinin duygu 
ve düşüncelerini bir süzgeçten geçirerek, kelimelere estetik, derinlik, zarafet 
kazandırmasıdır. Edebi bir üründe amaç içerik değil, içeriğin nasıl 
sunulduğudur, şık ve estetik olanı yakalamaktır. “Edebiyat, güzel sanatlardan 
biri ve belki de bunlardan en asil olanıdır. ”168 Bu seviyeye gelmek ise öncelikle 
benlik düşüncesini köreltmeyle başlar ve edebin yaşamla kaynaşmasıyla 
devam eder. “Edebiyat insan deneyimi ile ilgilidir”169. Zamanla bilgi birikimi ve 

bu birikimi estetik açıdan değerlendirerek okura sunma gerektirir.  

İnsanlık tarihi kadar eski olan edebiyat diğer bilimlerle de etkileşim 
halindedir. Kişiye özgü olması ise bu bilimlerle olan arasındaki en önemli 

farktır. “Edebiyatın klasik ve yeni dönem diye ayrılışındaki belirleyici etmen ise 

siyasal gelişmelerdir. ”170 Tarih boyunca dönem açıp kapatan siyasi olaylar 
edebiyatın içeriğinin değişmesinde de etkili olmuştur.  

Yazarın kelimeleri tek düze şeklinde bir araya getirmesi edebiyat 
bakımından bir anlam ifade etmez öyle ki bir başkasının onu 
değerlendirmesi, okuyucunun, yazarı ve eserini içselleştirmesinin ardından 
eksik tamamlanır. “Bir kitabın değeriyle okuyucu sayısı arasında doğrudan bir 
bağlantı yoktur ama bir kitabın varlığıyla okuyucu kitlesinin varlığı arasında çok 

 

167 Safa, Peyami, Objektif; 2 Sanat Edebiyat Tenkit, Ötüken Yayınları, İstanbul, 1999, 
s. 29.  
168 Ranney, Donald James, What is Literature an Attempt at a Philosophical 

Definition, February, 1938, s. 7.  
169 Meyer, Jim, What is Literature a Definition Based on Prototypes, June, 2018, s. 4.  
170 Er, Rahmi, Modern Mısır Romanı (1914-1944), Hece Yayınları, Ankara, 1. b. 2015, 
s. 7.  
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yakın bir bağ vardır.”171 Bazı yazarlar kısa süreli ya da ufak gruplara hitap 
ederken bazılarıysa zaman dilimiyle kısıtlanmayacak yıllara meydan 
okumuş ve farklı okur kitlelerine hitap etme başarısını yakalamıştır. “Kaliteli 
bir yerel ürün aynı zamanda evrensel olabilir”172, kendi sınırlarını aşıp dünya 
çapında bir konum elde edebilir.  

Toplum bilimi olarak sosyoloji makro ve mikro seviyelerde birbiriyle 

ilişkili yapılarla ilgilenir.173 Sosyolojide temel amaç toplum ilişkilerini, 
insanlar arasındaki kalıplaşmış alışkanlıkları vs. bilimsel açıdan incelemek, 
düzeni sağlayıcı toplumsal kuralları belirlemeye çalışmaktır. Eleştirel bir 

kuram olarak sosyoloji, dünyayı sunulduğu gibi almak yerine sorular 
sorar.174 Topluma yönelik olan bu sorular sorun çözücü, yapıcı, daha iyiyi 
bulma yolunda sosyoloğun mantıksal yaklaşımı çerçevesinde irdeleyici 
niteliktedir. Sosyoloji alanında ilk kuramcılardan olan İbni Haldun, 
sosyolojinin öncüsü ve kurucusudur175 1800’lü yıllarda Auguste Comte ise 
toplumun da incelenebilir bir alan olduğunu söyleyen ve sosyoloji terimini 

ilk kez kullanan kişidir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde 1916 
yılında sosyolojiyi Ziya Gökalp, “içtimaiyat darulmesâisi” adıyla 
kurmuştur.176 Bu alanın diğer bilim dallarından daha geç ve yavaş 
gelişmesinin nedenleri olarak insanlar üzerinde deney yapmanın güç 
olması, kimi zaman yapılacak araştırmalar için etik değerler açısından izin 

gerektirmesi sayılabilir. 19. Yüzyılda yaşanan Sanayi Devrimi, teknolojideki 
akıl almaz hızlı değişim gibi küresel çapta gerçekleşen olaylar toplumların 
farklılaşmasını da etkilemiştir. Zamanla yeni kavramlarla tanışılması ya da 
bilinenlerin değer kaybetmesi toplumun, dolayısıyla sosyolojinin durağan 
olmadığını aksine her an yeni bir teori geliştirilebilir olduğunu gösterir. 

 

171 Escarpıt, Robert, Edebiyat Sosyolojisi, Çev. Hüseyin Portakal, İletişim Yayınları, 
1992, s. 74.  
172 Soykan, Ömer Naci, Edebiyat Sosyolojisi Kuram ve Uygulama, Dönence 
Yayınları, İstanbul, 2009, s. 161.  
173 Işık, Nuran Erol, The Role Of Narrative Methods In Sociology: Stories As a 

Powerful Tool To Understand Individual And Socıety, Journal Of Sociologıcal 
Research, April, 2015, s. 120. 
174 Giddens, Anthony, Sosyoloji Kısa Fakat Eleştirel Bir Giriş, Çev. Battal Ülgen 

Yıldız, Siyasal Kitabevi, 3. b. Ankara, 2010, s. 148.  
175 Tezcan, Mahmut, Sosyolojiye Giriş, Anı Yayıncılık, 8. b. Ankara, 2015, s. 27.  
176 Tezcan, Sosyolojiye Giriş, s. 358.  
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Gelişimini sürdüren bu bilim dalı, incelediği alana göre dallara 
ayrılmaktadır.  

Edebiyat sosyolojisi işlediği konular bakımından; yazar–okur ilişkisi, 
yazarların toplumsal özellikleri, edebiyatın toplum üzerindeki etkisi ya da 
toplumun edebiyat üzerindeki etkisi şeklinde sayılabilir.  

Sosyoloji bilimiyle edebiyatı bir araya getiren unsur ise hiç kuşkusuz 
insandır. Sosyoloji insan odaklı olan edebiyatla, birbirlerine imkan sunar. 
Bayan de Stael’in 1800’lü yıllarda yayımlanan “Toplumsal Kurumlarının 
İlişkileri İçinde Edebiyat” adlı yapıtı, kuşku yok ki bu iki alanın sistemli bir 
incelemesini yapmak için ilk girişim kabul edilmektedir. 177 

İnsanı merkeze alan ve hayat etrafında şekillenen romanın, gerçekleri 
ele alma gibi bir iddiası yoktur, ancak romanlardan hareketle gerçeklerle 
ilgili ipuçları elde etmek her zaman mümkündür. 178 Kurgu ürünü 
olmasından dolayı ortaya çıkan sanat yapıtı, toplumu birebir 

yansıtmayabilir. Buradan toplum ve edebiyat birbirinden bağımsızdır 
diyemeyiz, aksine aralarında kopmaz bir bağ vardır. Sonuç olarak yazarın 
gerçek hayattan etkilenerek kaleme aldığı eserinin içeriğindeki karakterler, 
zaman, mekan yine toplum kaynaklı olduğu için edebi ürünler, edebiyat 
sosyolojisi başlığı altında değerlendirilebilir.  

 

Necip Mahfuz Kimdir? 

1911’de Ḳâhire’nin Cema ̂liye semtinde doğan Necib Mahfuz, başarılı 
bir eğitim hayatının ardından el-Ehrâm gazetesinde köşe yazarı olarak 

çalışmış, bu sırada da yazmaya olan merakıyla Kâhire Üçlemesi’yle adını 
duyurmuştur. Tolstoy, Dostoyevsky gibi yabancı ünlü yazarların eserlerini 
okumuş ve Arap dünyasından da Taha Hüseyin, Akkad gibi edebiyatçılar 
Mahfuz’un etkilendiği kişiler olmuştur.  

Toplumcu gerçekçi kategorisine yönelen Mahfuz’un bu yönde en ünlü 
romanları toplumun bir yansıması olan Zükâku’l-Midak, orta halli bir ailenin 

 

177 Escarpıt, Edebiyat Sosyolojisi, s. 10.  
178 Aytaş, Gıyasettin, Tematik Roman İncelemeleri; Hayata Ayna Tutan Romanlar, 

Akçağ Yayınları, 2. b. 2008, s. 155.  
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üç kuşağını anlatan Beyne’l-Kasreyn, Kasru’ş-Şevk ve es-Sükkeriye’dir.179  

Mahfuz, 1952 devriminden sonra bir müddet edebiyattan uzak kalmış 
ardından Evlâdu Hâratina romanıyla tekrar bir çıkış yapmıştır. Bu romanı 
ağır semboller içerdiği gerekçesiyle tartışmalara neden olmuş ve ancak 1967 
de basılmıştır. Eleştirmenler, Mahfuz’un 1952 sonrasına “felsefi gerçekçilik” ya 

da “yeni gerçekçilik” adını vermişlerdir.180 Yazarın eserlerinde sembollere 
geniş çapta yer vermesi 1988 de Nobel Edebiyat Ödülünü almasında 
oldukça etkili olmuştur. Onun toplumsal gerçekçilik edebi anlayışının, 
sembolizmle yer değiştirmesinde batıdaki gelişmeler etkili olmuştur.  

Eserlerinde Mısır’ın sokaklarını, devrin ekonomik, siyasi sorunlarını, 
Mısırlıların yaşayış tarzını romanlarında işlemiştir. Mekan genel olarak 
Kahire ve kullandığı dil fushadır. Ona göre ammice bir hastalıktır ve ondan 
kurtulunması gerekmektedir.181  

Ödülünü almak için bile Kahire’den ayrılmayan, orta doğunun 
Balzac’ı olarak nitelenen Necib Mahfuz 95 yaşında ölmüştür. Arkasında 
öykü, hikaye, roman gibi farklı türlerde zengin bir edebiyat mirası bırakmış 
olan yazarın pek çok eseri farklı dillere çevrilmiştir.  

 

Cemal Abdulnâsır ve Enver Sedât Dönemleri 

Romanın değerlendirilmesine geçmeden önce iki başkan Cemal 
Abdulnâsır ve Enver Sedât dönemi Mısır tarihine değinmekte yarar var.  

Mısır tarihinin 1950’li yıllarına bakıldığında yeni başbakanın 
İngiltere’yle imzalanan anlaşmayı kabul etmemesi sonucu yaşanan karışıklık 
içinde Hür Subaylar grubunun başındaki Cemal Abdulnasır’ın 1952 yılında 
hükümete el koyduğu ve Nasır yönetiminin, Mısır’ın, gerçek sahiplerine 
dağıtıldığı tam bağımsız, milliyetçi politikaları uygulamaya başladığı 

 

179 Yıldız, Musa, “Necib Mahfuz”, TDVİA, İstanbul, 2016, c. 2, ss. 352-354, s. 353.  
180 Yıldız, Musa, “Türkiye’de Necib Mahfuz Literatürüne Genel Bir Bakış”, 

Uluslararası Ortadoğu Kongresi (Dil, Tarih ve Edebiyat), Ankara, 30-31 Ekim, 2017, 

s.2. 
181 el-Buci, Muhammed Bekir, Rivayatu Necib Mahfûz et-Tarihiyyetu (Tehlilu li’l-
Merci‘iyye ve’l-Cemalıyye), Mecelletu Câmi‘ati’l-Ezher bi-Ğazze, Silsiletu’l-
‘Ulûmi’l-İnsaniyye, 2009, c. 11, sayı: 2, ss. 207-240, s. 236.  
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görülmektedir182 Milli bir ordu kurulması, hazırlanan kalkınma planlarının 
uygulanması, kadınlara oy hakkı verilmesi, şirketlerin devlet tekeline 
alınması gibi Mısırlılar için köklü reformlar gerçekleştirilmiştir. Hayatı 
boyunca Arap Birliği fikrini savunması, Filistin Sorunu’nu çözmeye 

çalışması dünya çapında adının duyulmasına neden olmuştur. Bu nedenle 
dış siyasette izlediği strateji ise büyük devletlerin etkisinde kalmamak 
olmuştur.  

Nasır’ın ölümüyle ülke yönetimini üstlenen Enver Sedat 1970’den, 
öldürüldüğü 1981 yılına kadar devlet başkanlığı makamında kaldı.183 Enver 

Sedat’ın yönetime geldiği ilk yıllarda Nasır’ın yolundan gittiği görülse de 
sonraları kendisine onunla zıt bir yol çizmiştir. Halkın güvenini kazanmak 

için dine başvurmuş, ekonomide özel sektöre ağırlık vermiş, dış politika da 

batı devletlerine olan ihtimamı artırmıştır. İsrail’i ziyaret edip husumeti 
bitirmek istediğini dile getirmesi, Mısır halkı tarafından olumsuz 
karşılanmasının yanında, Mısır’ın üye olduğu Arap Birliği gibi bazı 
kuruluşlardan ihrac edilmesine neden olmuştur.  

Mısırlıların sevgisini ve desteğini arkasına almış, Arap dünyasında 
saygın yeri olan bir başkan ve onun tam tersi istenmeyen, batıya sempatik 
görünmeye çalışan bir başkan. Halk için Nasır, halkın içinden seçilmiş olan 
ve iktidar olduğu dönem de insanların günlük konuşmalarının geçim 

sıkıntısı olmadığı, havadan sudan konuştuğu, yüzlerinin güldüğü günlerdir. 

Halk, önceki başkanla başlı başına zıt biri olan Sedât’ın yıllarını ise her şeyde 

sıkıntı çektikleri, insanların karamsar olduğu zor günler olarak niteler.  

 

Roman Özeti 

İnsanların geleceğe dair plan yapmaktan ziyade yaşadıkları günü 
kurtarmak için çalıştıkları Mısır günleri. Aynı şirkette birbirini seven Randa 
ve Elvan sözlüdür. Evliliklerini kuracak parayı denkleştiremedikleri için 
Randa’nın ailesi bir süre sonra bu birlikteliği bitirmeye çalışır. Çünkü 

 

182 Kiremitçi, Güner Gamze, Otoriter Rejimlerde Karizmatik Meşruiyet: Nasır 
Dönemi Mısır Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2012, s. 38.  
183 Görgün, Hilal, “Enver Sedat”, TDVİA, İstanbul, 1995, c. 11, ss. 265-267, s. 265.  
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kızlarının yaşı geçiyordur ve evde kalmasından çekiniyorlardır. Elvan da 
çok sevmesine rağmen Randa’nın, kendi önünde bir engel olarak görmeye 
başlamıştır. Bu sırada ufak söz oyunlarıyla ikisinin de patronu olan Enver 

Ellem, Randa’ya yakınlığını belli eder. Birbirlerine olan sevgileri devam etse 
de Randa’nın annesinin baskısıyla çift ayrılır. Annesi kızını varlıklı biriyle 
evlendirip ekonomik açıdan zorda oldukları o günlerden onu kurtarma 

çabasındadır. O kişi ise Gülistan adında dul bir kız kardeşi olan Enver 
Ellem’dan başkası değildir. Sonradan pişman olsa da artık patronu 
Randa’nın eşi olmuştur. Elvan, bir gün iş yerinde içi burkularak ikisini de 

tebrik eder, Enver. Ellem ona yanlış anlamaması gibi açıklamalarda bulunur 
ve kız kardeşinin villasında vereceği davete Elvan’ı da çağırır. Daha öncede 
çalışmak için patronunun evine gittiği sırada tanıştığı patronunun kardeşi 
Gülistan’la davet esnasında Elvan yakınlaşırken, fazla ileriye gitmeyecek 

arkadaşlıkları başlar.  

Evlilikleri Randa’nın eşinin varlıklı arkadaşlarına her akşam onları 
hoş tutması, içki, meze, ikramlıklar hazırlaması şeklinde tek düze halini 
almış bu duruma Randa artık katlanamaz olmuştur. Bir gün dayanamaz, 
evdeki misafirleri kovar ve ailesinin yanına geri dönüp boşanma kararı alır. 
Elvan’nın da çok geçmeden durumdan haberi olur. Şirkette yalnız kaldıkları 
sırada Elvan onunla konuşmak ister ve dışarda bir yerde dertleşirler. Randa, 
aralarında kalması sözüne karşılık, olanı biteni anlatır, Elvan duruma çok 
sinirlenir.  

Mısır’ın zafer yıldönümü olan iki kişinin öleceği o günde Elvan ve 
ailesi radyodan töreni takip ediyordur. Spiker yayını keserek başkana 
suikast girişiminin olduğu haberini verir. Bir anda gerçekleşen bu olay 
karşısında halk şoktadır ve birkaç dakika sonra radyodan ölüm haberi 
duyurulmuş, marş çalınmaya başlanmıştır. İçindeki sıkıntıyla kendini dışarı 
atan Elvan, Gülistan’nın villasına gider. Enver Ellem’de oradadır. Onunla 
karşılaşınca sinirlenen Elvan yumrukla Enver Ellem’i yere serer. Hareketsiz 
yerde kalan patron ölmüştür. Gülistan bu durumu saklamak istese de Elvan 
oradan çıktıktan sonra suçluluk duygusuyla Randa’ya gider, her şeyi anlatır 
ve hapse girer.  
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Başkanın Öldürüldüğü Gün Romanına Sosyal Bir Bakış 

Romanın kadrosunda, Muhteşem Seyid, dede; Fevaz ve Hena, M. 
Seyid’in oğlu ve gelini; Elvan Favaz Muhteşim, torun; Randa Süleyman 
Mübarek, Elvan’ın sözlüsü; Süleyman ve Zeynep, Randa’nın baba ve annesi; 

Enver Ellem, iki gencin patronu ve Gülistan da Enver Ellem’in dul kız 
kardeşi vardır. Ayrıca, bu kısa roman, Elvan, Randa dedenin iç 
konuşmalarıyla hayatlarından bahsetmelerini içeren farklı bölümlerden 

oluşmaktadır. Bu iç konuşmalarda “bu ihtiyarın ülkesini emeklilik maaşı 
masrafından kurtarmasının zamanı geldi mi184” diyerek iyice yaşlanmış dedenin, 
bu sözlerinde olduğu gibi son anlarında bile ülkesini düşünmesine yönelik 
olduğu görülmektedir. Genç çiftin konuşmaları ise daha çok aralarındaki 
duygusal bağ üzerinedir. Karakterler, Mısır halkını temsil eder niteliktedir. 
“Aklıma iki yanı ağaçlıklı Hayrat Sokağı’ındaki günler geliyor, özgür fikirlerle 
büyülendiğimiz günler”185 cümlesi ile anıları dile getirme yoluyla geriye 
dönüşler ve kıyaslamalar yapılmaktadır. Roman Mısır’ın orta sınıfından 

olan bir çiftin zor zamanlarda yaşadıkları aşkı da okuyucuya sunmaktadır.  

Eserde, zaman olarak Enver Sedât’ın iktidarda olduğu yıllar 
anlatılırken mekan olarak şirket, ev gibi kapalı ve dar alanlarının tercih 
edilmesinin yanında, dedenin Nil üzerinden serzenişini dile getirdiği “Nil 
nehri bile değişti benim gibi yalnızlıkla, yaşlılıkla mücadele ediyor,186” sözlerinden 
açık mekan olarak Nil nehri ve Mısır’ın sokakları betimlenmektedir.  

Romanda insanların iş, ev ikilisinde koşturmalarına değinilmiş, nasıl 
vakit geçirdiklerine dair okuyucuya az da olsa bilgi verilmiştir. Cümleler 
içinde fasulye, makarna yemeklerini dile getirmesiyle neler yedikleri, halkın 
alışkanlıkları ve kültürü hakkında bilgi sahibi olunması sağlanmıştır.  

M. Seyid, gençliğini C. Abdulnâsır döneminde geçirmiş ülkesindeki 
olaylara şahit olmuş şuan ise E. Sedât döneminde yaşlılığını sürdüren artık 
seyirci durumunda kalan birinci kuşağın temsilcisidir. İkinci kuşak olan 
genç çiftin anne ve babaları günün şahidi ve evlilikle hayatlarını birleştirme 

 

184 Mahfuz, Necib, Başkanın Öldürüldüğü Gün, Çev. İlknur ÖZDEMİR, Kırmızı 
Kedi Yayınları, 2. b. İstanbul, 2012, s. 87.  
185 Mahfuz, Başkanın Öldürüldüğü Gün s. 26.  
186  Mahfuz, Başkanın Öldürüldüğü Gün s. 11.  
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amacıyla birikim yapmaya çalışarak gelecekten umutlarını kesmeyen sözlü 
çift, Randa ve Elvan üçüncü kuşağın temsilcisidir.  

E. Ellem’ın E. Sedât’la adaş olması, yazarın özellikle tercihidir. E. 
Ellem’ın dış görünüşünün zayıf, esmer, yuvarlak gözlü olarak betimlenmesi, 

hırslı, mevki sahibi olma arzusunda olması başkan E. Sedat’la da 
örtüşmektedir. Romanın sonunda, yazarın aynı günde ikisini de öldürmesi 
bu ismi seçme amacını onaylamaktadır.187 Randa’nın ve ailesinin soyadının 
Mübarek olması ise Hüsnü Mübarek’e yapılan diğer bir göndermedir.  

Günlerini rutin bir şekilde geçiren dede, “şimdi kahvaltıda fasulye ya da 
felafel yiyoruz, yumurta, peynir, sucuk bulduğumuz günler eskide kaldı188” diyerek 

refahın, bolluğun olduğu eski dönemin günlerine özlemini dile 

getirmektedir. Şuan, özel sektörde çalışan oğlu ve gelininin maaşıyla artık 
zar zor geçinmektedirler. Sadece onların durumu böyle değildir orta gelir 
düzeyindeki tüm aileler açık kapı ekonomi politikasından nasiplerini 

almıştır.  

N. Mahfuz’un dedeyi, namaz kılma, kuran dinleme, dua etme gibi 
dini bir kimliğe büründürmesi ve dedenin konuşmaları arasında torununa 
öğüt niteliğinde olacak şekilde “Doğu da batı da Allah’ındır. O kime doğru yolu 

göstermek isterse ona gösterir”189 gibi ayetlerden örnekler verdirmesi kendisi de 
Müslüman olan yazarın islami tavrının esere yansımasıdır.  

E. Sedât öncesi dönem olan C. Abdulnâṣır başkanlığında nişanlanan 
Elvan ve Randa yıllar geçmesine rağmen ev kurmaya yetecek birikim 

sağlayamadıkları için bir türlü evlenemezler. Bu durum onları ve toplumu 
kuşatan, refaha çıkmalarına engel olan siyasi şartlara benzetilmektedir. 
Herkes için devir dayanma, sabretme devridir. Belki bir gün eski günler 
gelir diye umut etmektedirler. Yazara göre birileri bu zor günlerden karlı 
çıkıp cebini doldururken, zengin daha zenginleşir fakirler daha fakirleşir, 
genel olarak insanların yaptığı ise sadece sabır gösterip bu günlerin 
geçmesini beklemektir. 

 

187 Alahmad, Mohamad, “Necip Mahfuz’un “Başkan’ın Öldürüldüğü Gün” Adlı 
Romanındaki Karakterlerin Sanatsal Yapısı, Toplumsal ve Psikolojik Boyutları”, 
İlahiyat Tetkikleri Dergisi, Sayı 45, Erzurum, 2016, ss. 233-259, s. 250.  
188 Mahfuz, Başkanın Öldürüldüğü Gün, s. 8.  
189 Mahfuz, Başkanın Öldürüldüğü Gün, s. 40.  
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Romanda, Mısır’ın tarihi zaman dilimlerinde yaşananlardan kesitler 

bulmak mümkün. Randa bir bölümde Elvan’dan söz ederken “kendi işi olan 
mühendisliği yapsaydı infitahın kurbanlarından olmazdı, o 1967 Haziran’ının 
mağlup kahramanının kayboluşunun kurbanlarından biri190” diyerek, tarihte 

Arap devletlerin İsrail’i yok etmek amacıyla harekete geçtikleri, savaşın 
sonunda İsrail’in toprak büyüklüğünü üç katına çıkardığı Altı Gün Savaşları 
olarak geçen 5 Haziran 1967 tarihine gönderme vardır. Bir başka cümlede 
“1919 devriminin başarısızlığa uğramasının nedenleri nelerdi?191” sorusu okura, 

Veft partisinin İngiltere’nin Mısır yüksek temsilcisine ülkedeki manda 
yönetiminin kaldırılması başvurusunu yapmasını ve teklifin reddedilmesine 
dikkati çekmektedir. Bu olayların sonucunda, kurulun başkanı ve birkaç üye 
tutuklanıp Malta adasına sürgün edilmesiyle Mısır karışır ve halk 1919’da 
sokağa dökülür. İngiliz askerlerinin halka ateş açması sonucu yüzlerce 
Mısırlı hayatını kaybeder.  

Eserin tamamına hakim olan havadan devrin sosyo-ekonomik yapısı 
hakkında bilgi edinilebilmek mümkündür. Başta M. Seyid olmak üzere 
karakterlerin tümü geçmişe özlem duyarken yaşadıkları dönemin yaşam 
koşullarını eleştirmekten kaçınmamakta ve iki başkanı karşılaştırmaktadır. 
Roman, Elvan Favaz’ın “ilk başoyuncumuzu kaybettik”192 sözüyle C. 
Abdulnâsır’ı övmüş ve “şimdi başımızda mafya var193” derken de E. Sedât’a 

işaret etmiştir.  

E. Sedât’ın yönetime gelmesi, oynanan bir oyun neticesinde olduğu 

belirtilmektedir. onun gelmesiyle değişen sokaklar, taksilerde çalan müziğin 

bile değişmiş olması insanların edindiği alışkanlıkların, kültürün de 

farklılaşmaya başladığının örneğidir. Bir tarafta da E. Favaz’ın ağzından dile 
getirilen, “Şiiler ve Sunniler yani mezhep ayrılıklarının tekrar alevlenmesine kim 
neden olacak”,194 sözleri her açıdan sıkıntı içinde olan halk için ayrı bir 

karışıklık çıkmasının sinyalidir.  

 

190 Mahfuz, Başkanın Öldürüldüğü Gün, s. 20.  
191 Mahfuz, Başkanın Öldürüldüğü Gün, s.88. 
192 Mahfuz, Başkanın Öldürüldüğü Gün, s. 29.  
193 Mahfuz, Başkanın Öldürüldüğü Gün, s. 29.  
194 Mahfuz, Başkanın Öldürüldüğü Gün, s. 54.  
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Kısa süren evlilikleri sırasında E. Ellem’ın eşi Randa’ya evlerine 
devamlı gelen varlıklı, demirbaş diyebileceğimiz kişiler için söylediği “asıl 
geleceğimiz özel sektörde, bu adamların kendilerini evlerindeymiş gibi hissetmeleri 

için elinden geleni yap195” uyarısı, karakter E. Ellem’ın iktidar yanlısı 
olduğunu ve yaşamıyla, düşünceleriyle adaşı olan E. Sedât’ı temsil 

etmektedir. Yaşadıkları günlere yarıştaymışçasına bakarken güçlü olan, 

aklını kullanan kazanır mantığıyla yaklaşan ve bunun için de her şeyi 

yapabilecek bir karakterdedir.  

Roman da bizlere tanıdık gelen yaşam alışkanlıkları, yerleşmiş 
kanılara da yer verilmiştir. Randa’nın annesinin açıkça dile getirdiği, 
topluma da hakim olan kadın dediğin erken yaşta evlenir baskısı, çiftin 
sonradan ayrılmasındaki en büyük etkendir. Kızın evde kalmaktansa iyi-
kötü bir evlilik yapması daha doğru sayılmaktadır. Randa ve E. Ellem’ın 
evlenmelerinden çok kısa süre sonra ayrılma kararları ve boşanmaları N. 
Mahfuz’un, halk tarafından kabul gören kanıların yanlış olduğuna dair 

eleştiri niteliğindedir.  

İnsanların “çok yaşasın sabır, beklemeye devam edelim ve yeni bir petrol 
kuyusu ya da çölde bilinmedik bir ırmağın keşfi”196  gibi dönemin zorlu 

koşullarından nasıl kurtulacaklarına dair aralarındaki konuşmaları, 
kimisinde çözümün devrim olması düşüncesi, arayış içinde olduklarını 
göstermektedir. Kimisindeyse kitabın son sayfalarında suikastle öldürülen 
başkanın ardından söylenen “yaşayacak o ve intikam alacak, terör yeniden 
başlıyor197” ifadeleri önceki devrimlerin sonucu olarak insanların içine 
yerleşen tedirginliği tekrar gün yüzüne çıkarmaktadır.  

Başkanın öldürülmesiyle, “ o adam bizim başımızda belaydı198” ifadesinin 

açıkça dile getirilmesinden anlaşılmaktadır ki E. Sedât Mısır halkının 
çoğunluğunun istemediği ve hükümetinin devrilmesi arzulanan bir liderdir. 

“İçinde bulunduğumuz uyuşukluk ve rutin düzenin sonunda paramparça olacağı ve 

 

195 Mahfuz, Başkanın Öldürüldüğü Gün, s. 70.  
196 Mahfuz, Başkanın Öldürüldüğü Gün, s. 88.  
197 Mahfuz, Başkanın Öldürüldüğü Gün, s. 93.  
198 Mahfuz, Başkanın Öldürüldüğü Gün, s. 94.  
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yarın bugünden daha kötü olamaz199” şeklinde yorumlayan kesimde ise 

geleceğe dair umut kıvılcımlarını çıkardığı görülmektedir.  

 

SONUÇ 

Edebi ürünlerin yazarının hayal ürünü olması, onların üretildikleri 
dönemi ve toplumu yansıtmadıklarını belirtmez.  Toplumun yaşadığı siyasi, 
ekonomik, sosyal olaylar kimi zaman yazara ilham kaynağı olurken kimi 
zamanda satır aralarında yaşandığı şekliyle okuyucusuna kendini 
göstermektedir. Bu ürünler, yaşanılan buhranları, devrimleri, reformları 
insanları etkileyen olayları yazarları aracılığıyla yeni nesillere aktarmayı 
sağlamaktadır. Kaynağını yaşamın içinden alarak eserinde işleyen yazarlar 
sosyoloji ve edebiyat sosyolojisi dallarından da faydalanmıştır.  

Gerçekte Necib Mahfuz, tüm anılarında, konuşmalarında ve 
makalelerinde 1968 savaşında yaşadığı öldürücü kederin derin acısını ifade 
etmektedir.200 İnsanları, sokağı romanlarına taşıyan Necib Mahfuz ana 

konuya ek olarak siyasal, ekonomik sorunlara eserlerinde yer vermiştir. 
Toplumu anlatan eserlerinde bunu hissettirmiştir. Bir “dönem romanı” olarak 
niteleyebileceğimiz “Başkanın Öldürüldüğü Gün”, devlet-halk ilişkisi, yoksul-
zengin sınıfını, iki devrim dönemi Mısır’ı ele almaktadır.  

Mahfuz, iktidardaki kişinin değişmesiyle toplumda oluşan bunalımın 
yanında iki gencin aşk hikayesine de bizleri şahit ederek ülkenin geçmişini 
ve o zamanki günlerini karşılaştırmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

199 Mahfuz, Başkanın Öldürüldüğü Gün, s. 94.  
200 el-Cevadî, Muhammed, fi Zılâli’s-Siyâse; Necîb Mahfûz er-Rivâ’iyyu Beyne’l-
Misâliye ve’l-Vâki‘, Dâru Cihâd, Kahire, 2002, s. 89.  
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SAQ EL-BAMBU ROMANI ÜZERİNE EDEBİYAT 
SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR İNCELEME 

Mahmud HİLAL,  

Abdussamed YEŞİLDAĞ 

GİRİŞ 

Edebiyat kelimesi, Arap ulusunun yaşamının gelişiminde ve 
Bedevilik rolünden medeniyet ve uygarlığın rollerine geçişinde anlamı 
gelişen sözcüklerden biridir. Bugün aklımıza ilk gelen anlamına evrilene 
kadar birbirine yakın aynı çerçevede anlamlar birbirini izlemiştir: İster şiir 
ister nesir olsun, okuyucuların ve dinleyicilerin duygularını etkilemeyi 
amaçlayan etkili ve yapıcı bir konuşmadır.201 

Modern çağda edebiyat daha özel bir anlama sahiptir. Çünkü 
edebiyat: yazma sanatının kökenlerini içeren, yazılı, nesir ve şiirsel etkilerle 
ilgilenen, insan toplumunun durumunun ifadesidir ve bir toplumun veya 

bir neslin ruhunda ortaya çıkan duyguları doğru ve sadakatle gösterilir.202 

Araplar, edebiyat kavramını ilerleyen çağlarda Batılılarla 
paylaşmışlardır. Bu paylaşım sonucunda genel ve özel olmak üzere iki 
anlam ortaya çıkmıştır: Genel anlamına gelince, bilim adamları, yazarlar ve 
şairler tarafından kaleme alınanların bütünüdür; özel anlamı ise, güzel bir 
kalıba dökülen ve manzum ve mensur sözün zarif yapım tarzına göre 
formüle edilenlerden ibarettir.203 

Edebiyat, pek çok aşama, kavram ve farklı çağrışımlardan geçmiş, 
kalplerde ve ruhlarda dolaşan duyguları ifade etmenin bir yolu, önemli bir 
tasvir aracıdır ve insanların duygularını çeşitli biçimlerde etkilemektedir . 

Edebiyatın Sosyoloji İle İlişkisi: 

 

201  Dayf, Şevkî, Târîhu’l-Edebi’l-‘Arabî: el-‘Asru’l-Câhilî, Dâru'l-Ma‘ârif, 11.Bsk, 
Mısır, 1960, s. 7. 
202  Abdu'l-Nûr Cebbûr, el-Mu‘cemu’l-Edebi, Dâru’l-‘İlim li’l-Melâyîn, Beyrut, 1984, 
s.  .316  
203  Nelinyo, Karlo, Târîhu'l-Âdâbi’l-‘Ârabîyye, Dâru’l-Ma‘ârif, 2.bsk, Mısır,1911, s. 
54. 
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Edebiyat sosyolojisi, edebi eserin, yaratıcısının ve sosyal sınıfının, 
okuyucularının ve tutumlarının incelenmesine dayanan sosyoloji 
alanlarından biridir. Ayrıca edebi eserin içeriği ile belirli bir tarihsel 
aşamadaki sosyal veya kültürel gerçeklerin toplamı arasındaki ilişkinin 
doğasını izlemekle ilgilidir204 . 

Kültür, bireylerin başkalarının davranışlarını anlamalarını sağlayan 
bir araçtır. Bu nedenle, sosyal statü kazanmak ve toplumun eşit bir üyesi 
olmak için yeni bir yaşam tarzı öğrenmek gerekir.  Bu nedenle, uyumsuz 

ortamlardan gelen ikili kültürler, kimliklerinin entegre olmasını önleyen 
belirli zorluklarla karşı karşıyadır. Kültürel ve dini farklılıkları kabul 
etmemek ve orijinal kimliklerini kaybetmek gibidir.205 

Edebiyat ve toplum arasındaki ilişki köklü ve tutarlı bir ilişkidir ve 
genel olarak sanat ve özellikle edebiyat ancak toplumun içinde ve topluma 
üretilir. Bu nedenle edebiyatın başlatıldığı ve geri döndüğü sosyal çerçeve 

dışında edebiyatın derinliklerine dalmak mümkün değildir. Edebi eserin her 
çeşidi toplumsal gerçekliğe ayna tutar. Toplumlara kendilerini edebi 
eserlerle izleme imkânı sunar.206  

Edebiyat sosyolojisi, sosyolojinin söz konusu olduğu alanlardan birini 
temsil eden edebi bir olgudur. O, birincil kaygısı edebiyat ve toplum 
arasındaki gerçek bağlantıların yorumlanması olan bir sistemdir. Ya da 
sosyolojinin soyut yöntem ve araçlarını, eleştirel çerçevelerini ve teorik 
konularını edebiyatın toplum olgusu olarak incelemesine uygulayan bir 

sosyoloji dalıdır . 

Söz konusu iki tanım, edebi eserlerin sosyolojik çalışmasının amacını 
net bir şekilde açıklamaktadır. Bunlar: Toplumu inşa etme, toplumdaki 

 

204  Toumi, Sa‘îde, “Sosyolojiyu'l-Edeb: el-Neş’et ve't-Tetavvur”, Mecelletu Ma‘ârif, 

Cezayir, yıl: 8, sayı: 16, 2014, ss. 229-243, s. 238. 
205  Areej Almutairi, Raihanah M Mydin, Ruzy Suliza Hashim, “Bicultural Identity in 
Saud Alsanousi’s The Bamboo Stalk”, GEMA Online Journal of Language Studies, 

Malaysia Vol 19, No 3 (2019), ss. 126-139, s. 135. 
206 Tommy, Sosyolojiyu'l-Edeb: el-Neş’et ve't-Tetavvur, s. 230. 
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fonksiyonel ilişkilerin, entelektüel yaşamın ve bilgi yöntemlerinin analiz 

edilmesiyle ilgili fikirlerin çıkarılmasıdır207 . 

Edebiyat, toplumsal bağlamından ayrılamaz, çünkü her edebi metin, 
gerçeklik ve hayal gücü yoluyla sosyal bir deneyimden başka bir şey 
değildir. Toplum, bu yaratıcı süreç üzerinde gölge düşürmektedir, zira 
toplumsuz edebiyat ve edebiyatsız toplum yoktur. Her toplumun kendi 

edebiyatı vardır ve her edebiyatın kendi toplumu vardır, bunlar kendi 
metinleri ve anlatımlarıyla ortaya çıkar.208 

 

Yazar Hakkında : 

Çağdaş bir Arap yazar ve romancı olan Saud Alsanousi, 1981 yılında 
Kuveyt'te doğmuştur. Bugün, özellikle 2013'te Saq el-bambu adlı romanı için 
Uluslararası Arapça Kurgu Poker Ödülü'nü aldıktan sonra Arap dünyasının 
en ünlü romancılarından biri olarak kabul edilmektedir. Kuveyt Gazeteciler 
Cemiyeti ve Kuveyt'teki Yazarlar Derneği üyesidir. Alsanousi, 2018'den beri 

haftalık yayınlayan ünlü Zahrat Al-Khaleej dergisi de dahil olmak üzere 
Kuveyt ve genel olarak Arap Körfezi ülkelerinde bir dizi dergi ve gazetede 
yazılar yazmaktadır. İlk ödülünü, BBC Arapça Radyosu işbirliğiyle 
Kuveyt'teki Al-Arabi dergisi tarafından düzenlenen kısa öykü yarışmasında 
el-bonsai ve Yaşlı Adam Hikayesi ile almıştır. Aldığı diğer ödüller arasında: 
Leila Al-Othman Gençlik İnovasyonu Ödülü, Devlet Edebiyat Teşvik Ödülü 
vd, 2016 yılında Bahreyn'de Muhammed Al-Banki Ödülü olan Yılın Kültürel 
Şahsiyeti unvanını kazanmıştır. Bazı eserleri İngilizce, İtalyanca ve Türkçe 
de dahil olmak üzere birçok dile çevrilmiştir209. 

 

 

 

207  Leylâ, Bûşekûr, Telâkî İlimi İctîmʿâ‘i’l-Edeb ‘Înde'l-‘Ârab Muhammed Alî el-

Bedevî Unmûẕecen, Yüksek Lisans Tezi, el-Arabî b. Muheydî Ünv. Sos. Bil. Enst., 
Cezayir, 2014. S.5. 
208  Mûsâ, Envâr, İlimu’l-İctîmâ‘i’l-Edebî Menhecu Sosyoloji fi'l-Kırâat ve'l-Nâkît, 
Dâru’l-Nahdâti’l-‘Arâbîyye, Beyrut, 2011, s. 19. 
209  Vezi, Vezi, Nebzetun ‘an Hayâti’r-Rivâ’î Suûd el-Sen’ûsî, https://sotor.com/-نبذة  

السنعوسي-سعود-الروائي -حياة-عن / ,(Erişim Tarihi: 12.06.2020).  
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Romanın İçeriği : 

Roman, Kuveyt'teki göçmen erkek ve kadın işçilerin sorunu ve ülkede 

bıraktıkları sorunları ele almaktadır. Romanının kahramanı İsa veya "Jose", 
Kuveytli gazeteci ve yazar Rashid İssa Al-Tarouf’un gayrimeşru yollarla 
hamile bıraktığı Filipinli hizmetçi Josephine’den doğan çocuğudur. 
Hamileliğinin ortaya çıkmasından sonra, annesinin sosyal geleneklerden 

korkmaya ve ailenin sınıf boyutuna karşı çıkmasına rağmen, gizli bir nikah 
töreniyle evlenmiştir. Ancak Rashid, 1988 yılında Josephine doğurduktan 
sonra onu ülkesine sürmüş ve ona boşanma belgesi göndermiştir. Irak'ın 
Kuveyt'i işgali sırasında izini ortadan kaybolana kadar para göndermeye 
devam etmiştir. Daha sonra cesedi Irak'taki Kerbela yakınlarındaki bir toplu 
mezarda görülmüştür. "Jose", alkolik, kumarbaz ve horoz dövüştürmeyi 
seven dedesiyle (annesinin babası) yaşamıştır. Acımasız, fakirlik ve 

yoksulluk içinde bir hayat yaşamaktan ve annesinin Filipinli bir denizciyle 
evlenmesinden sonra, babasının arkadaşı olan ve babasının nikah 
şahitlerinden biri olan Ghassan'ın yardımıyla Kuveyt'e döner. Ancak üç kız 
annesi olan babaannesi Ganima, ailenin soyadını taşıyacak tek oğlu Raşid’in 
oğlu olmasını temenni etmektedir. İsa’nın Filipinli hizmetçi Josephine'den 
şehit Raşid'in oğlu olduğu için kendi kızlarının evlenmelerine engel teşkil 
edebileceğinden korktuğu için onu torunu olarak kabul etmemiştir. 
Halalarından Avatıf onu kabul etmiş ve ona acımıştır, Nuria ise bu mesele 
ortaya çıkarsa boşanmasına neden olacağı korkusuyla onu şiddetle 
reddetmiştir. Hind ise isteksizce kabul etmiştir. Raşidin, ölümünden sonra 
çocuğunu babaannesine bakarak evi terk eden ve başka biriyle evlenen 
ikinci karısı İman'dan kız kardeşi Khawla’dır. İsa Kuveyt'te onu Filipin'e 
dönmeye zorlayan birçok zorlukla karşı karşıya kalmıştır . 

 

Romanın Edebi Sosyoloji Kavramları Işığında İncelenmesi : 

Betimleme: 

Yazar, yarısı Filipinli ve diğer yarısı Kuveytli olan niteliklere sahip 
olan bir roman kahramanı seçmiştir. Bu karakteri canlandırmayı, et ve kan 
haline gelene kadar bu karaktere ruh vermeyi başarmıştır. Bu da 
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okuyucunun bu karakterin var olduğuna ve gerçek olduğuna inanmasına 

yol açmıştır . 

“Filipinler'de büyürken, komşular ya da yerel halktan beni 
tanıyanlar bana gerçek isimlerimden hiçbiriyle seslenmezlerdi. Kuveyt 
daha önce hiç duymadıkları bir ülke adıydı ve bu yüzden bana "Arap" 
diye seslenirlerdi. Aslında sakalımın ve bıyığımın çabuk uzamasından 
başka Araplara benzer hiçbir tarafım yok. Filipinler'deki yaygın Arap 
imajı Arapların kıllı ve aynı zamanda acımasız olmalarıydı ve 
Filipinlilere göre tipik bir Arabın ille de belli bir uzunluğa ya da şekle 
sahip bir bıyığı olurdu. Kuveyt'te ise bana atfedilen tüm isimlerin ve 
tanımlamaların yanisıra yitirdiğim ilk şey "Arap" lakabıydı. 
Sonrasında yeni bir lakabım olmuştu: Filipinli. Keşke Filipinler'de 
"Filipinli" ya da Kuveyt'te "Arap" olabilseydim! Keşke "keşke" 
kelimesi bir şeyleri değiştirmeye yarasaydı ya da keşke... Ama şimdi 
buna kafa yormanın lüzumu yok."210 

Yazar, çevirmenin adına bir giriş yazarak romanın Arapçaya 
çevrildiğini belirtmiş, iham211 yöntemini kullanmıştır. Böylece okuyucu, 
romanın ilerleyen bölümleri için bu giriş sayesinde heyecan duyacak 

okumaya motive olacaktır. Daha sonra giriş metninin yazarın bir hilesi 
olduğunu fark edecektir. 

Roman, kıyafetler, gelenekler, insanların ne dediğine bakışlar, üzüntü 
ve sevinç yolları, yiyecek ve hizmetçilerin muamelesi gibi faktörlerden 
oluşan Kuveyt kültürünü sunmuştur. 

Yazar aynı zamanda kafa karışıklığı, çelişki, yabancılaşma, birlik, acı 
ve tüm bu çelişkili insan duygularının kahramanı olan İsa'ya eşlik eden 
duyguları ve nitelikleri somutlaştırmıştır . 

"Filipinli bir baba ile Filipinli bir annenin çocuğu olsaydım 
aynı milliyetten iki insanın çocuğu olur, Manila'da maddi sıkıntı 
çekmeden yaşayan, her gününü insan güruhunun insafına bırakarak 

 

210  Alsanousi, Saud, Bambu Sapı, Çvr: Güniz Galay, Eksik Parça Yay., İstanbul, 2017, 
s. 11-12. 
211Yazar, romanı okuyucuları heyecanlandırmak için Filipince yazılmış bir biyografi 
olarak göstermeye çalışmıştır. 
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yaşayan, ciğerlerini ve derisindeki tüm gözenekleri egzoz dumanına 
boğan bir Hıristiyan olurdum ya da açlığa ve hükümetin eziyetine 
rağmen güneydeki Mindanao’da kendisi gibi insanlarla huzur içinde 
yaşayan fakir bir Müslüman ya da Makati şehrindeki zengin semti 
Forbes Park’ta muhteşem bir evde oturan ve sadece zenginlerin 
gücünün yettiği bir okula giden bir çocuk ya da Manila'daki Çin 
mahailesinde babasının dükkânında çalışan ve her gün dükkâna bere' 
ket getirdiği için Buda heykelinin önünde tütsü yakan bir Budist ya 
da Çinli olabilirdim. Luzon Adası'nın kuzeyindeki Ifugao yerlisi olan 

ebeveynleri olsaydı bütün gün peştamaldan başka hiçbir şey 
giymezdim. Dağlardaki pirinç tarlalarında çalışır, geceleri bir anito212 

heykeli tarafından kötü ruhlardan korunarak sırıkların üzerine 
yapılmış samandan bir evde uyurdum. Bir melez olarak doğsaydım 
istismar edilebilecek bir dış görünüşüm olurdu ama ünlü bir film ya 
da reklam yıldızı ya da şarkıcı olabilirdim."213 

 

Ana fikir  : 

“Saq el-bambu” romanı, özellikle Kuveyt toplumunun bedeninde ve 
genel olarak Körfez ülkelerinde, “kimlik” meselesi olan, tanınmış bir sınıftan 
gelen Kuveytli bir baba ve Filipinli bir hizmetkâr anneden doğan bir kişinin 
zor sorusu ile özetlenen “kimlik” meselesi olan derin yarayı anlatmaktadır . 

Roman, Arap Körfezi'ndeki yurtdışı istihdam olgusunu ele 
almaktadır. Kahraman, bir yandan Kuveytli babasının ailesine bağlayan 
doğal biyolojik bağların ve diğer yandan da bir Filipinli ile bir Arap’ın 
evliliği fikrini ve bu evlilikten doğan çocuğu kabul etmeyen geleneksel Arap 
toplumunun gerginliği içinde kendisini zor durumda bulmaktadır . 

"Annem mektubu ilk okuduğunda donakalmış. Bunun sebebi 
zaten biteceğini tahmin ettiği ilişkisinin boşanmayla sonuçlanması 
değilmiş. (Baban kararı tek başına vermedi. Arkasında duran koskoca 
bir toplum vardı.) demişti bana.214 " 

 

212 İspanyol işgalinden önce Filipinlerde var olan inanç sisteminin genel adı.  
213 Alsanousi, Bambu Sapı, s. 60-61 
214 Alsanousi, Bambu Sapı, s. 73 . 
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Toplumsal yapı ve ilişkiler: 

Kadın : 

Romanda kadının varlığı, merkezi rol oynaması dikkat çekmiştir. 
Romandaki ilk kadın, babası tarafından fuhuş yapmaya zorlanan, ilk başta 
ona boyun eğse de daha sonra ona ve tüm erkeklere karşı isyan eden 
Filipinli "Aida"dır. İsyan ettiği için babası ona yaklaşmaya cesaret 
edememiştir . 

Sonra oğlu, babasının topraklarına dönene kadar her şeye katlanan 
İsa'nın ya da "Jose"nin annesi "Josefine"dir . 

Annesini ve tüm ailesini kahreden ve kaderini aramak ve geleceğini 
kendi başına kararlaştırmak için evinden ayrılan ve bilinmeyen babadan 
miras aldığı Avrupai çehresine rağmen Filipin duygularında dalan 
"Mirla"dır . 

Kuveyt tarafındaki kadınlardan biri Filipinli ve oğlunu reddeden 
büyükannedir. Daha sonra "el-bidon215"dan birini eksik bir aşk hikayesi 
yaşayarak insan hakları aktivisti olarak çalışmaya başlayan "Hind"tir. Son 
olarak yazarın farklı bir yarın için umut oluşturduğu “İsa/Jose”nin üvey kız 
kardeşi Khawla’dır . 

" Hind ne yapması gerektiğinden emin değildi. Hind al-Tarouf 

tanınmış bir sağcı aktivistti. "Güvenilirliğim ve adım tehlikede.” 
demişti. Ya adını ya da güvenilirliğini feda etmek zorunda kalacaktı. 
İnsanlar savaş kahramanı abisi Rashid al-Tarouf’un Filipinli bir 
hizmetçi ile evlendiğini öğrendiğinde ilkeleri doğrultusunda benden 
yana olursa adının insanlarda yarattığı saygınlıktan olacaktı. 
İlkelerinden vazgeçip benim haklarıma meydan okuduğu takdirde ise 
adının saygınlığını koruyarak toplum tarafından sayılmaya devam 
edecekti. Ya da varlığımdan kimseler haberdar olmadan önce beni feda 
edip hem insanların onun ilkeli biri olduğu inancını kaybetmesini 
engelleyecek hem de ailesinin adına zarar vermeyecekti. Peki beni 
reddedip yüz çevirmeleri onlar açısından bir fedakârlık mı olacaktı? 
Eğer öyle ise mutlu olacaktım çünkü beni feda etmeleri onların 
gözünde bir değerim olduğu anlamına gelecekti. Gerçek fedakârlık, 

 

215 Vatandaşlığı olmayan, Kuveyt'te yaşayanlara verilen bir lakaptır 
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değer verilen, yeri doldurulamayan şeylerden başka bir şey için 
vazgeçmektir ama bildiğim kadarıyla benim bir değerim yoktu. Bana 
ihtiyaçları yoktu. Ortadan kaybolmam onlar için bir kayıp 
olmayacaktı. Üstelik benim yerimi doldurmak gibi bir dertleri de 
olmayacaktı”.216 

 

Sınıf seviyesi : 

Yazar, roman kurgusunda Kuveyt toplumunun derinliklerine, 

gelenek ve görenekler düzeyine erişebilmiştir : 

Eserde Kuveyt toplumuna göre bir hizmetçi ile evlenmenin kabul 

edilmeyen bir olgu olduğu, bir hizmetçi ile yaşanan gayrimeşru ilişki ya da 
gizli evlilik sözleşmesi neticesinde doğan çocukların ise toplum tarafından 
yine reddedildiği anlatılmaktadır.  

Okuyucu tarafından, İsa'nın toplumun gelenek ve göreneklerinin 

kurbanı olduğu görülecektir. Zira büyükannesi Ganima onu sevmiş ve 
ailede ondan başka bir erkek olmadığı için babasının ve ailesinin adını 
taşımasını ummuştur, ancak topluma karşı koymaya cesaret edememiştir . 

Yazar, melezlik konusunu da derinlikle ele alamıştır. Özellikle Kuveyt 
toplumunu ve genel olarak toplumun insani değerler karşısındaki tutumunu 
eleştirmiştir. Eleştirisinin odak noktası "ötekini" ihmal etme ve sadece asılsız 
önyargı nedeniyle haklarını tanıma meselesidir. Romanla ilgili ilginç olan 
şey, yazarının bu soruna bir çözüm önermesidir, bu da değişikliğin sorunlu 
sınıf olan alt sınıflardan başlaması gerektiğidir. Melez (ve marjinal olanların 
tümü) kendilerini ve haklarını tanımaya başlamalıdır.217 

Yazar ayrıca el-bidon’u ele almıştır. el-Bidon, Kuveyt'te dede ve 

babadan doğduklarına ve Kuveyt ordusunda hizmet etmelerine rağmen 
Kuveyt hükümetinin kendilerini vatandaş olarak tanımadığı Kuveytlilerdir. 
Bu nedenle Raşid’in annesi Ganima, kızı Hind’in oğullarının uyruksuz 
olmalarını istemediği için onu Ghassan ile evlendirmeyi reddetmiştir . 

 

216 Alsanousi, Bambu Sapı, s. 230-231. 
217  Belkhasher Khalid, Badurais Rasha, Third Space Identities: Hybridity in Saud 

Alsanousi's Saq Al-Bamboo, Journal Alandalus for Humanities and Social Sciences, 

Vol.13 Issue 10, Yemen, 2016, ss. 5-36, s. 29. 



 

 91 

"Anne,m Ghassan ile ilgili onca şey anlatmıştı ama hiçbirinde 
bana onun Kuveytli olmadığından bahsetmemişti. Ayrıca Kuveytli 
olmamanın yurtdışına çıkamamakla ne alakası olduğunu 
anlayamamıştım. 

Peki nerelisin?” diye sordum, 

Hiç tereddüt etmeden Bidonum, dedi. 

Gerçekten mi? Ben senin Kuveytli olduğunu sanıyordum, 
dedim ne demek istediğinden pek emin olmayarak. Başka bir açıklama 
yapmadı. Bidon? Bu ülkeyi daha önce hiç duymadım ben. diye 
ekledim. 

Ghassan hâlâ bir şey söylemiyordu. Her zamanki salaklığımla 
Bidon Körfez ülkelerinden biri mi? diye sordum. 

Güldü ama daha çok ağlıyor gibiydi.218" 

 

Dini Seviye : 

Yazar, kahramanın dini konusunda Babası doğumdan hemen sonra 
kulaklarına ezan okumuş ama anne de onu mahallenin küçük kilisesine 

götürüp bir Katolik Hristiyan olarak vaftiz ettirmiştir. Her iki dinde de iyilik 
görmesine rağmen, annesinin dinini veya babasının dinini takip etmek 
arasında kafası karışmıştır . 

"Annem ileride babamın ülkesinde yaşayan bir Müslüman 
olacağıma inandığı için dini eğitimimi ihmal etmiş. Babam hastanede 
beni kucağına alır almaz ilk iş kulağıma ezan okumuş ama bu, 
annemin Manila’ya döner dönmez beni mahalledeki küçük kiliseye 
götürüp kutsal suda bir Katolik olarak vaftiz ettirmesine engel 

olmamış. Belli ki Kuveyt’e döneceğime tam ikna olmamış o sıralar. 

Keşke annemle babam hayatım boyunca tek başıma bir kimlik 
peşinde koşturacaklarına bana tek ve net bir kimlik verebilmeyi 
başarabilselermiş. O zaman bana biri seslendiğinde hemen dönüp 
bakacağım tek bir ismim olurdu, Tek bir ülkem olurdu. O ülkenin 
milli marşını öğrenirdim. Ağaçlan ve sokakları hatıralarımda yer 

 

218 Alsanousi, Bambu Sapı, s. 197-198. 
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alırdı ve en sonunda da o ülkenin toprağında huzur içinde yatardım. 
Kendimi sadece bana ait olan bir dinin peygamberi ilan etmek yerine 

inanabileceğim tek bir dinim olurdu.219 " 

Yasal açıdan, İsa yasak bir ilişkinin çocuğudur, çünkü Kuveytli 
Müslüman babasının Filipinli Hristiyan Josephine ile evlilik sözleşmesi 
hamilelikten sonra gerçekleşmiştir ve sözleşme gizli bir sözleşmedir. 
Dolayısıyla İsa her durumda babasının mirasından yoksun bırakılacaktır . 

Yazar aynı zamanda dinlerin değil, dinsel sembollerin yolsuzluğuna 
"dinler yandaşlarından daha büyük" ifadesini de ima etmiştir . 

 

Sembolik analiz : 

Yazarın (İsa / Jose) isimleri seçiminin büyük önemi vardır ve sadece 

bir tesadüf değildir. Çünkü İsa, onu yetiştiren annesine bağlıdır ve ondan 
babası hakkında bilgi edinmiştir. Babasını Mesih gibi görmeden sevip 
özlemiştir. Jose'ye gelince, Filipin ulusal kahramanı Jose Rizal adından 
alınmıştır. Yazar, roman kahramanına da ilham veren Filipin kahramanı 
"Jose Rizal" den de esinlenerek, Filipinler’in kurtuluş tarihine duyulan 
büyük bir saygı çerçevesinde kurgulanmıştır . 

"Adım José. İsmimin baş harfi “J" Filipinlerde İngilizcedeki 
"h" sesiyle telaffuz ediliyor. Arapçada, İspanyolcadaki gibi "kh" 
sesiyle, Portekizcede ise aynı şekilde yazılmasına rağmen "Joséph" 
isminde olduğu gibi "j" sesiyle başlıyor. Tüm bu telaffuz versiyonları 
ismimin İsa olarak bilindiği bu ülkedeki, yani Kuveyt'teki 
söylenişinden tamamen farklı. Bu nasıl oldu? İsmimi kendim 
seçmediğimden bunu bilemem. Bildiğim tek şey tüm đünyanın ismim 
konusunda uzlaşmama konusunda uzlaştığı. Çocukluğumu 
Filipinler'de geçirirken, annem bana doğduğumda babamın seçtiği 
isim ile hitap etmek istememiş. İsmim İsa Peygamber'in Arapça 
karşılığı ve annem bir Hıristiyan olsa da, İsa yine de Arapça bir isim 
ve Filipin dilinde "bir" demek. Sanırım insanların bana bir isim 
yerine bir sayıyla seslenmek durumunda kalması komik olurdu. 
Annem bana 19. yüzyılda yaşamış, hem doktor hem de yazar olan 

 

219 Alsanousi, Bambu Sapı, s. 59 
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Filipinli milli kahraman José Rizaľ'in adını vermiş. Rizal savesinde 
Filipin halkı işgalci İspanyolları ülkeden kovmak için ayaklanmış 
ancak ayaklanma Rizal'in idam edilmesinden sonra başlamış. José ya 
da İsa, her neyse. Yaşadığını isim karmaşası min nereden geldiği gibi 
konular konuşulmaya deger sayılımaz. Asıl meselem isimler değil, o 
isimlerin altında nelerin yattıgı gercegi."220 

*** 

"Khawla, Filipinler’in milli kahramanı Jose Riza! hakkında her 
şeyi öğrenene kadar peşimi bırakmadı o gün. “Az önceki cümleyi 
Filipinlilerin kendi dillerinden vazgeçip kolonicilerin dilini 
konuşmaya başladıklarını fark edince söylemiş.” dedim ona. Konuyla 
öyle ilgilendi ki bilgi vermeye devam etmek zorunda kaldım. "Jose 
Rizal hem bir doktor, hem bir yazar, hem bir sanatçı hem de büyük bir 
düşünürmüş. Yirmi iki dil bilirmiş. Özgürlüğün hayat olduğuna 
inanırmış. İspanyol koloniciliğini eleştirip sistemde iyileştirmeler 

yapılmasını istemiş. Kolonicilere karşı devrim başlatmış. İspanyolların 
neler yaptıklarım ve Filipinlilerin haklarının nasıl ellerinden 
alındığını anlattığı Noli Me Tangere adlı romanı yazmış. Arkasından 
da el Filibusterismo adlı romanı yazmış. Filipinlileri İspanvollara 
karşı ayaklandırmaya çalışmış. İnsanlar ona bağlanmış. İspanyoiiar 
bundan hiç hoşlanmamışlar. Onu tutuklamışlar. İdam edilinceye 
kadar uzun yıllar hapiste kalmış. İnsanlar ayaklanmtş ve iki yıl 
içerisinde kolonicileri kovup bağımsızlık ilan etmişler, özgürlüğün bir 
bedeli vardır. O zamanki bedel Rizal’miş,” Gururla Khawla'ya 
baktım. “Filipinler’de bana onun adını vermişler,”221 

"Bambu", ev mobilyalarının yapıldığı ve bazı bölgeler hariç olmak 
üzere dünyanın her yerinde yetişebilen bir bitkidir. En belirgin ve 

karakteristik özelliği kökleri olmadan büyüme yetisidir. Köklerini romana 
ve kahramana bağlar. Yeni bir yere ekilip dikilmez ancak iki kökü vardır. Bu 
neredeyse iki karakter, "İsa-Jose" arasında karıştırılan kahraman için 
geçerlidir. Ayrıca bambuların diğer özelliklerine ek olarak bükülme ve 
kırılma yapısına sahip olmadıkları da denilebilir . 

 

220 Alsanousi, Bambu Sapı, s. 11. 
221 Alsanousi Bambu Sapı, s. 265. 
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“Lütfen içeri gelin." diye devam etti. 

Onu takip ettik. Ara ara bana dönüyor, kocaman 
gülümsemesiyle ne kadar mutlu olduğunu göstermeye çalışıyordu. 

Bizi içeri buyur edip oturup beklememizi söyledi. Sonra üst kata 
çıkarken dönüp dönüp bana baktı. Kendi kendime, güzel ev, diye 
düşündüm ama insanların bunca ayrıntıyla uğraşacak zamanı 
nereden bulduğunu merak ettim. Renk uyumu, mobilyalar, mermer 
zemin, güzel kilimler, duvarlardaki dekorlar, avizeler, kadife gibi pelüş 
perdeler, üzerlerinde inci ya da değerli taşlara benzeyen parlak 
boncuklarla süslenmiş örtüler olan küçük ahşap masalar ve içlerinde 
bambu sapları olan farklı ölçülerde vazolar vardı. İstemeden bir şeyleri 
mahvetme korkusuyla koltuğa sinmiş olmama rağmen evi 
beğenmiştim. Bizi kapıda karşılayan Filipinli ve vazolardaki bambu 
sapları kendimi daha ziyade evdeymişim gibi hissettirdi. Hoş ve pahalı 
vazolardaki bambu saplan tıpkı benim Tarouf ailesinin evinde 

sırıtışım gibi sırıtıyordu.222  

Benzer şekilde, “al-Tarouf” lakabı sadece bir aile adı değil, Kuveyt’in 
argo dilinde balık ağları anlamına gelen bir kelimedir. Belki de İsa'nın 
"Jose"nin karşı karşıya kalacağı toplumsal vahşetin bir göstergesidir. "al-

Tarouf" ağı aileyi kontrol etmekte ve onu dışlamaya ve suçluyu reddetmeye 
yönlendirmektedir. Ağacın altında meditasyon yapan kahramanın oturması 
da bir işarettir, zira Buda, incir ağacının altında oturup meditasyon, yansıma 
ve aydınlanma pratiği yapmaktaydı . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222 Alsanousi, Bambu Sapı, s. 223. 
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SONUÇ : 

Çağımızın Arap roman gidişatı incelendiğinde Romancıların bir 
çoğunun katılımı siyasi ve sosyoloji olaylarıdır ve toplumun problemlerini 
ve dertlerini aktarmak için onları farklı boyutlarda işledikleri görülmektedir. 
Ayrıntılı araştırmalar, son zamanlarda romancıların işlediği en önemli 
konularından biri de kimlik ve aidiyet konusudur. "saq el-bambu" romanı 
Arapların siyasi ve sosyoloji gerçeklerinin imajı konusunu irdelediğinden 
dolayı bu romanı tercih edilmiştir. Roman son derece derin bir üslupla 
kimlik ve aidiyet konusunu ele almıştır. Aidiyet, vatan, isim, din ve ailedir 

ve bunlar yalnızlık (kimlik bulanıklığı) ölümünden kurtulmak için çok 
önemlidir. Yazar anlayışlı, içtenlik ve cesaretle Arap sosyal gelenekleri, 
kültürleri, dini inanışları çerçevesinde ve kadının siyasi hayata katılımı, 
kayıp yabancı işçilerin hakları, el-bidon meselesi, diğerleri ile ortak yaşam 
ve bunun gibi konuları derinden eleştiri sorgulamaları ile ortaya koymuştur. 

Edebiyat sosyolojisinin edebi ve akademik çalışmalar için hala verimli 
bir alandır. Bu alanını geliştirmeye katkıda bulunmak adına, saha 

çalışmalarının yanı sıra, literatürü değerlendirme, eleştirme, açıklayıcı ve 
gerçekçi bir okumada metinleri okuma bağlamında yararlanabilir. 
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el-ḲİLÂ‘U’L-MÜTEÂKİLE ROMANINA EDEBİYAT 
SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR BAKIŞ 

Beril UĞURLU 

Edebiyat – Sosyoloji İlişkisi  

Edebiyat ve sosyolojinin ortak kaynakları toplum ve toplumsal 
kurallardır; çünkü, edebiyatın ve sosyolojinin temelinde insan yatar; bu 
nedenle, her ikisi karşılıklı olarak etkileşim içindedirler. Sosyoloji; grup 
halindeki insanların etkileşimlerini incelemektedir, edebiyat ise bu 

etkileşimin hayali betimlemesinden başka bir şey değildir. Edebiyat; 
insanoğlunun duygu ve düşüncelerinin etkili olarak anlatmasıyla 
yetinmeyip, onun sosyo–kültürel yönünü de ele alan çok yönlü bir bilimdir. 
Edebiyatın sosyolojik imkânı, toplumun sorunlarının incelenmesi, 
açıklanması ve yorumlanmasında edebiyatın göz önünde bulundurulması 
gerektiğini öne sürmektedir. Edebiyat ve sosyoloji arasındaki ilişkiyi 
saptamak ve ikisini aynı paydada buluşturup birlikte birbirinden beslenecek 

şekilde değerlendirmek, bir edebiyat eserini anlayıp inceleyebilme açısından 
önemlidir. Edebiyat sosyolojisi, bir edebi eseri, o dönemin koşullarını göz 
önünde bulundurarak inceler. Toplumsal yapıda ortaya çıkan sorunlar, 

bütün ayrıntılarıyla roman dünyasında karşılık bulmaktadır. Romancı adeta 
yazdığı metinlerle toplumsal sorunlara cevap vermeyi denemiştir. En 
temelde inanç, kimlik, kültür ve medeniyet sorunlarından daha yerelden 
bireysel ve dar çerçeveli sorunlara varıncaya kadar hemen hemen toplumsal 
yapıda karşılığı olan ne varsa her konu romancının gündeminde olmuştur. 
Böylesi bir yönelim, ister istemez romanın sosyolojik boyutunu dikkatlere 
sunulmaktadır. Böylelikle, roman sağlam bir sosyolojik kaynak durumuna 

gelmektedir.223 Edebiyat sosyolojisi Kant’ın estetik kuramı, romantizmin 
kültürel yaklaşımı, gerçekçilik, pozitivizm ve Marksist bilgi ve toplum 
kuramı çizgisinde gelişen bir sahadır. Toplum kuramı ve edebiyat eleştiri 

 

223 Tosun, İbrahim, Koç, Ali, “Fatih-Harbiye Romanına Edebiyat Sosyolojisi 
Açısından Bir Bakış”, Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi", Güz 2012, s. 1, 
ss. 31-45, s. 42-46. 
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uygulamalarının bir arada kendini gösterdiği bir gelişme çizgisi söz 
konusudur.224 

Edebiyat sosyolojisi, edebiyatın toplumla arasında yeni organik bağlar 
kurma çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca; din, kanun ve törelerin edebiyat 
üzerinde meydana getirdiği etkilerle bu kavramların edebiyatın alanındaki 

yerini tespit eder. Edebiyat sosyolojisi, siyasi rejim, kültür kurumu, sosyal 
tabaka ve dil bilimi problemleri gibi edebî olayları çerçeveleyen sosyal yapı 
ve teknik durumları inceler. Edebiyat türü, belli bir süreçten ve ekonomik 
gerçeklikten sonra ortaya çıkar. Sosyologlar için özel bir önemi olan bu 
süreç, edebiyat sosyolojisine kaynaklık eder. Bu anlamda edebiyat, sosyoloji 
için elverişli bir gözlem alanıdır. Sosyoloji açısından edebiyatın önemi 
büyüktür. Sosyoloji açısından edebiyat, değişik toplum yapılarının en 
karakteristik özelliklerini yansıttığı gibi insan ilişkileri temelinde ortaya 
konmuş bir analiz birikimini ve sahasını ifade eder. Edebiyat toplumdan 
soyutlanmış bir birey anlatımını vermez. Belirli bir kültür düzeyinde 
gruplardan ve alt gruplanmalardan oluşan geniş bir sosyal kesimin 

ifadesidir. Bu noktada, hem edebî dünyanın yapılarıyla ilgili bir sosyoloji, 
hem de bu edebî dünyayı oluşturan grupların ve ortamların edebî psikolojisi 
söz konusudur.225  

Edebiyat sosyolojisini bir tanımlamayla açıklamamız gerekirse, onun 
edebiyat sanatı ile toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi, toplumsal 
hayattaki edebiyatın fonksiyonunu ve edebiyat sanatının toplumsal 
koşullardan nasıl etkilendiğini araştırma konusu yapan, 1900’lü yıllarda 
ortaya çıkan226 ve edebiyatın olduğu kadar sosyolojinin de metotlarından 
yararlanan bir disiplin olduğunu söyleyebiliriz. Ivo Braak edebiyat 
sosyolojisinin değişik araştırmalarla edebiyat tarihini toplumsal koşullara 

 

224 Çelik Ejder, “Edebiyat Eseri Toplumun Aynasıdır: Edebiyat ve Sosyoloji İlişkisi 

Üzerine”, Türk Dili Aylık Dil ve Edebiyat Dergisi, Ankara, Sayı: 738: Cilt: 104: Sayı: 
738, ss. 59-64, s. 64. 
225 Çelik, Ejder, Edebiyat Eseri Toplumun Aynasıdır: Edebiyat ve Sosyoloji İlişkisi 
Üzerine, s. 59. 
226 Wilpert Gero von, Sachwörterbuch der Literatur, Kröners Taschenausgaben, 

Stuttgart 1989, s. 529. 
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dayandırdığını belirtmektedir227. Böylelikle edebiyat sosyolojisinin 

tarihsellikle olan ilişkisine işaret etmiştir. Otto F. Best ise edebiyat 
sosyolojisini edebiyat ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkiyi aydınlatmaya 
çalışan bir araştırma alanı olarak tarif etmektedir228. Bütün bu açıklamalar 
edebiyat sosyolojisinin çerçevesini çizerken aynı zamanda toplum ve 

edebiyatın karşılıklı bir etkileşim içerisinde olduklarını göstermektedir. 
Edebiyat sosyolojisinin geniş anlamdaki açılımı çok daha kapsamlıdır. 
Öncelikle edebiyatın ve sosyolojinin ayrı ayrı irdelenmesi ve buna bağlı 
olarak edebiyat sosyolojisinin bir zemine oturtulması gereklidir. Bunun 
neticesinde edebiyat sosyolojisinin karşılaştırmalı edebiyat bilimiyle olan 
kesişme noktaları ve disiplinlerin birbirlerine olan bağımlılıkları daha iyi 
anlaşılacaktır.229  

 

Yazar Hakkında  

Cezayirli Muḥammed Sari; bir yazar, eleştirmen ve edebi çevirmendir. 
02 Ocak 1958, Tipaza eyaleti Şerşel kasabasında doğdu. Hayatına yaratıcı bir 
şekilde başlamış, orta ve lise yıllarında şiir yazmış ve (1978-1979) yılları 
arasında üniversitede Arapça Bölümünde öğrenciyken roman yazmaya 

başlamıştır. Eleştiri ve akademik araştırma alanlarda yazdığı edebi 
makaleleri Cumhuriyet gazetesi ve Amal dergisinde yayınlanmıştır. 
Cezayirli eleştirmenlerden biri olan yazar, eleştiriden, roman yazmaya 
geçmiştir. Romanlarında devrim, bağımsızlık savaşı ve şehitlerle ilgili 
Arapça yazılan Cezayir romanı tarzının dışına çıkmamıştır. Yazar, sol 
görüşlü, Cezayir’de gerçek ve ideolojik yönelmeler çatışması üzerinde 
yazmaya çalışan romancılardan birisidir. 

Muḥammed Sari; yazar olmayı seçtiği günlerde, babasıyla birlikte 
doğduğu evi ziyaret eder ancak, molozdan başka bir şey bulamaz ve yaşam 
emareleri yoktur. Değişmeyen tek bir şey, evin önündeki bir asırlık bir meşe 

 

227 Braak Ivo-Neubauer, Martin, Poetik in Stichworten, Verlag Ferdinand Hirt, 

Viyana 1990, s. 29. 
228 Best Otto F., Handbuch Literarischer Fachbegriffe, Fischer Verlag, Frankfurt 1972, 

s. 154. 
229 Cuma, Ahmet, “Edebiyat Sosyolojisi ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi”, Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 22, Konya 2009, ss. 81-94, s. 88. 
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ağacıdır. Babası onun altında oturur ve buradaki yaşanmışlıkları anlatmaya 
başlar. Yazar, evi yeniden inşa etmeye ve oturmaya karar verir fakat taş ve 
çamurla değil romanları iledir. Bu kararı savaş dönemiyle ilgili aklında ve 
hatırasında olayları canlı tutan ebeveynine, tanıdığı herkese sorar ve bu 
çabası sonucu “Tiflun fi’l-Harb” adlı eserini yazar. Kitapta, kendisi ile ilgili ve 
(1954-1962) yılları arasında yaşayan kişilerle kesiştiği noktada ve bağımsızlık 
dönemden bahsetmektedir. Yazar, çocukken baba sevgisinden mahrum 
kalmıştır. Bunun nedeni, babasının kurtuluş savaşına katılması, tutuklanıp 
hapishanelerde çok işkence görmesidir. Babası eve döndüğünde yazar onu 
tanımamıştır. Bu olay yazarı çok etkilemiş ve hayatında en unutulmaz 
anlarından biri olmuştur. “Bir babanın yokluğu” fikri uzun süre kendinde iz 

bırakmıştır.  

Yazar, yoksul bir ailede doğduğu için onlara göre çorap giymek bile 
lüks yaşantıdan sayılırdı ve bu durumun etkisi yazarın eserlerine de 
yansımıştır. Eserlerinde olayların ayrıntılarını anlatımında kelimelerde israf 
etmeden ve gerekli olanları anlatmakta yetinmekte, sanki olaylar; 

hesaplanmış, eksiklik veya fazlalık olmadan bir terziden geçmiş gibi 
anlatılmıştır. Bazen, bölümlerden birini okurken, daha fazlasını anlatması ve 
geri dönüp hikâyeye bir şeyler eklemesi gerektiği hissedilmektedir.230 

Yazar, Cezayir Üniversitesi Diller ve Edebiyat Fakültesi Arap Dili 
Bölümünde Edebiyat teorisi, semiyotik ve modern eleştiri profesörüdür. 
Arapça ve Fransızca roman yazmaktadır. Eleştiri alanında birçok kitap 
yayınlamıştır, bunlardan en önemlisi “Yeni Edebi Eleştiri Arayışı (1984)”dır. 
Çeviri alanında ise Fransızcadan Arapçaya 24 kitap ve kısa hikâyeler 
çevirmiş. Arapça yazdığı bazı roman eserleri: Dahra Dağları Üzerinde (1982), 

Cehennem (1986), el- Verem (2002), Yağmur (2007), Sihirli kart (1997), el-Ḳilâʿu’l- 
Müteâkile (Aşınmış Kaleler) (2013), Le labyrinthe Roman (2002) ve Pluies d’or 
Roman (2015)231.  

 

 

230 Ḫaṭîbî Se‘îd, “Muḥammed Sârî ve’l-Harbu’l-letî Ṣayyerethu Kâtiben”, Cerîdetu’l-
Kudsi’l-‘Arabî, Şubat 2019, https://www.alquds.co.uk/ محمد-ساري-والحرب-التي -صيّرته-كاتبا/, 

(Erişim Tarihi:02.02.2020).  
231 Semîra, Beruk, Şâmby, Z., el-‘Unf fi Rivâyeti’l-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile li Muḥammed 

Sârî, (Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi), University of Bejaia, Cezâyir, 2018, s. 31. 
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el-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile Romanı 

2013 yılında basılan bu roman; ana kahramanı altmış yaşlarında, 
bekar bir Avukat olan Abdülkadir üzerinden kara on yılı ve yetmişli yılları 
bizlere anlatmaktadır. Yazar; Altmışlı yıllarda yaşanan koltuk kavgaları 
yüzünden birçok masum insanın hayatını kaybetmesi ve yoksulluğun 
artmasına işaret etmiştir.  

Avukatın arkadaşı Reşit; bir gece yarısı evinin karşısında kanlar 
içinde, elinde siyah otomatik bir tabanca, üzerinde Afganistan giysisi, uzun 
sakallı oğlu Nebil’in kendi kurşunları ile vurularak ölü olarak bulur. Nebil; 

başarılı bir üniversite öğrencisidir ne var ki arkadaşı Yasin aracılığıyla 
katıldığı dinci grupların etkisiyle kişiliği değişmiştir. Sol görüşlü olan babası 
ile kız kardeşinin giyiminden ve davranışlarından duyduğu rahatsızlıktan 
dolayı sürekli kavga etmektedir. Reşit; İslami grupların dini kendi 
menfaatleri ve dış güçlere hizmet etmek için kullandıklarını, bilinçsiz yoksul 

insanları din adına silah kullanmaya teşvik ettiklerini, girdikleri çatışmaların 
ekonomik amaçlı olduğunu, dini inanç için olmadığını ve doğru yoldan 
sapmış insanlar olduklarını oğlu Nebil’e anlatmakta başarısız olmuştur. Bu 
başarısızlığı yazar farklı konumlarda tekrarlayarak vurgulamaktadır, önce 
Reşit karakteri üzerinden anlatmakta “Bir akşam, Afgan giysisiyle yüzünün 
yarısını kaplayan bir sakalla içeri girdi. Bir an ona öylece baktım ama hiçbir şey 
söylemedim. Konuşmaktan umutsuzluğa kapılmıştım, o gece anladım ki oğlumun 
durumu; onu güvenli iskeleye çeken halatları parçalanmış bir gemi gibi olduğunu ve 
fırtınalı dalgaların onu uçsuz bucaksız uzaklara sürüklediğini fark ettim. Benimle 
konuşmasını bekledim ama yapmadı. Bu durumu zamana bırakmayı düşündüm, 
sadece zaman bir şeyleri değiştirebilir”232 yine Reşit’in başka bir söyleminde 

“ Dışarı çıkması beni endişelendirdi, ama peşinden gitseydim ne yapabilirdim, hiçbir 
faydası olmayan yüksek sesli bir tartışmaya gireceğimi biliyorum”.233 

Nebil, babasının grubunu eleştirdiğini ve küçümsediğini  , nasihat 

yağmuruna tuttuğunu, babasına "Sen bir kafirsin ve sana itaat etmekte zorunlu 

değilim." söylemesi üzerine babasının öfkelendiğini ve Nebil’e bir tokat 
attığını o sırada annesinin müdahale etmek isteğini ancak babasının onu 

 

232 Sârî, Muḥammed, el-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile, Menşûrâtu’l-Berzaḫ, Cezâyir, 2013, s. 7. 
233 Sârî, el-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile, s. 8. 
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sertçe ittiğini  ve “ bırak beni, geç olmadan bu  asi oğlu terbiye edeyim ”dediğini, 
sakalını kesmeyi ve okula geri dönmeyi reddetmesi durumunda evden 
kovması ile tehdit ettiğini, başka seçeneğinin olmadığını bu yüzden zorla 
sakalını tıraş ettiğini, babasının ona;  okul, gelecek, dini aşırılık, din ile 
siyaseti karıştıran partiler ile ilgili ve ebeveynlerin çocuklarını yetiştirmedeki 
sorumluluğunu  uzun uzun anlatması ancak babasının söylediklerine yarı 
kulak vermesi ve o anda sadece sakalını kestiği için arkadaşı Yasin’in tavrı 
nasıl olacağını, Nebil’e kesin kızacağını ve küçümseyeceğini düşüncesine 
odaklandığını 19 Mart tarihli günlüğü aracılığıyla bu başarısızlığı birde 
Nebil üzerinden bizlere aktarmaya çalışmıştır234. Arkadaşı Yasin’in etkisi 

Nebil üzerinde çok büyüktür ve ona ilk görev olarak babası Reşit’i 
öldürmesini istemiştir. Nebil, babasının bir gün namaz kılacağını, oruç 
tutacağını ve içkiyi bırakacağını umut etmektedir bu nedenle de öldürmek 
istememektedir. Nebil’e, babasını öldürmesi gerektiğini, böylece toplumu 
dinsiz birinden kurtaracağını, Cennette kendisini daha önce görmediği 
yiyeceklerin ve hurilerin beklediğini, ayrıca, bunu yaparsa Allah’ın 
askerlerinden biri olacağına ikna etmeye çalışır235. Ancak Yasin’in ikna 
çabaları sonucu Nebil psikolojik bunalıma girer ve intihar eder. 

Reşit; babasını cezaevi celladına benzetmektedir zira sert bir kişiliğe 
sahiptir. Çocuklarını mecburi olarak sabah namazını kılmaya zorlamakta, 
tuvaletin dışarda olması ve kışın soğuk havada abdest alınması Reşit’i 
usandırmaktadır. Namaz ona bir ceza gibi gelmeye başlamış ve dinden 
nefret etmesine sebep olmuştur. Köylerinde lise bulunmadığından yatılı 
okula gitmiş ve babasının baskılarından kurtulmuştur. Eve döndüğünde 
babasıyla tartışmaya başlamıştır. Babası onu kafirlikle suçlamış ve iki 
seçenek arasında bırakmıştır: ya dini vaciplerini yerine getirecek ya da onu 
evlatlıktan reddedecektir. Reşit felsefe kitaplarından etkilenir ve bütün 
düşünceleri değişir. “Felsefe kitaplarına tutkuyla bağlıydım, bu yüzden 

Platon'dan Camus ve Sartre'a Hegel, Marx, Freud ve Herbert Marcus'a kadar eski 

ve yenilerin kitaplarını okudum.”236, der.  

 

234 Sârî, el-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile, s. 132. 
235 Sârî, el-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile, s. 217. 
236 Sârî, el-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile, s. 58. 
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Bağımsızlıktan sonra yaşanan zulümler, her kesimi etkiler ve bu 
durumu Reşit’in öğrenci yıllarında okuduğu Yaşar Kemal’in İnce Memed 
öyküsünden237 anlamaktayız. Bir isyan öyküsünü konu alan, Anadolu 
halkının geri kalmışlığı, cahil bırakılmışlığı, köy hayatının sefaleti ve 
ağaların tüm yöreye hakimiyeti gözler önüne serdiği bilenen İnce Memed 
öyküsü, öğrenci yıllarında önce sevgilisi daha sonra eşi olan Nasira’ya 
hediye etmiş ve okumasını önermişti.238 Bunun üzerine Reşit felsefe 
bölümüne girer ve Sosyalist Öncü Partisine katılır. Artık dini düşünceleri 
tamamen değişmişti,” Baba emir verir ve Reşit itaat eder, Babasının ona 
nezaket ve şefkatle hitap ettiği bir gün olmamıştır. Emirler, azarlar ve 
babasının genel olarak çocuklarından sadece emirlerini itaat etmelerini 
bekilemekte ve itaatsizlik yapana da şiddet uygulamaktadır”239 Reşit, 
babasına karşı çıkarak onun gerici biri olduğunu söylemesiyle sinirlenen 

babası Reşit’i evden kovmuştur. 

Avukatın Yusuf adlı müvekkili bir muhabir, Gazetede ‘Aynu’l-
Karma’da gençlerin aniden kaybolmasını arkasında emniyet güçlerinin 
olduğuna dair yayınladığı yazısı ile tutuklanmıştır. Duruşma günü onunla 
birlikte üç teröristinde bulunduğu kamyon kaçırılır. Onlara refakat eden 
polisler ve bir doktor vahşice katledilir. Olaydan sonra Avukata gelir ve bu 
dinci grubun içinde yaşamaktan yorulduğunu, nefret ettiğini ve polise 
teslim olmak istediğini söyler. Avukat, dinci grubunun lideri ile buluşturur. 
Grup lideri; Yusuf’un gazetede yayınladıklarının doğru olduğunu, 
kendilerinin insanları doğru yola davet eden, şiddet sevmeyen ancak zorba 
güçlerin şiddeti ve silah kaldırmaya mecbur bıraktığını240, ayrıca bunların, 
insanları köleleştiren, gerçekleri tahrif eden, masumlara iftira atan ve 
insanları kendileri gibi takvalı kişilere karşı kışkırtmaya çalıştıklarını söyler 
ve Avukattan Yusuf için yardım ister241. İki aydır Yusuf’tan haber almayan 
Avukat bir gün arkadaşı Reşit’le beraberken meydanda polislerin 

öldürdüğü altı teröristin cesedini, toplanan insanlarla birlikte görmeye 

 

237 Sârî, el-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile, s. 68. 
238 Sârî, el-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile, s. 69. 
239 Sârî, el-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile, s. 80. 
240 Sârî, el-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile, s. 106. 
241 Sârî, el-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile, s. 107. 
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giderler. Cesetler arasında muhabir Yusuf ve Nebil’ in arkadaşı Yasin’de 
bulunmaktadır. Bir süre sonra polisler havaya ateş açarak zafer mutluluğu 
ile cesetleri toplar ve gider. Avukat kendi kendine ölülerin sergilemesinin 
bir intikam töreni mi yoksa bir güç gösterisi mi olduğunu sorgular. 

Avukat; romanda bizlere ‘Aynu’l-Karma’yı anlatmaktadır. Bahçeler 
gitmiş, yerini betonlar, makine ve kepçeler almıştır. Sokaklar tasalarla 

dolmuştur. bir yağmur yağdığında göle dönüşmekte ve yürümeyi imkânsız 
hale getirmektedir. Reşit bu durumla ilgili “biz yağmura ne yapacağız, yerler 
araziler ihmal edilmiş, patates ve buğdayı Kanada’dan alıyoruz, biz Kanada’ya 
yağmur yağması için namaz kılıp dua etmeliyiz çünkü yaşamımız onlar 
üzerinedir”242 diyerek alay eder. 

Yazar, ‘Aynu’l-Karma’yı açılım siyasetinin bozduğunu, buraya 
yabancı insanların gelmeye başladığını, terörizmin yaptığı iğrenç işkence 
deneyimlerinin, iblisin tarih boyu yaptıklarını aştığını; İslam devletini ölü 
bedenlerin kalıntıları, dul kadınların ve yetimlerin ağlaması üzerine mi inşa 
edeceklerlerini; Her sabah suikastlar, bombalamalar, kundakçılık ve yıkım 
haberlerine uyandıklarını. Silahlı grupların yerleştiği yerlerde insanların 
mülklerini ellerinden aldıkları ve kendilerine itaat etmeyi mecbur 
bıraktıklarını; Bazı ailelerin, kızlarını zorla esaret ve mecburi evlilikten 
korumak için evlerini terk ettiklerini dile getirir.243 

 

el-Ḳilâ‘u’l- Müteâkile Romanın Sosyolojik Açıdan İncelenmesi 

el-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile romanı, 1964 yılı Cezayir’in bağımsızlığından 
itibaren Kara On Yıl olarak adlandırılan 90’lı yılları kapsayacak biçimde 
toplum hayatında meydana gelen değişimleri ve bu değişimlerin bireyler 
üzerindeki etkileri üzerinde kurulmuştur. Aynı zamanda siyasi, sosyal ve 

psikolojik iç çatışmalarda romanda ele alınmaktadır. Tarihsel gelişimin 
sonucu olan bu edebi eseri incelemeden önce, krize yol açan politik, 
ekonomik ve tarihsel etkenlere değinmek gerekir. 

01 Kasım 1954'te Fransız sömürgeciliğine karşı yürütülen "Cezayir 

Kurtuluş Savaşı" yedi buçuk yıl sürdü ve 03 Temmuz 1962'de bağımsızlığını 

 

242 Sârî, el-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile, s. 4. 
243 Sârî, el-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile, s. 1-228. 
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alana kadar bir buçuk milyondan fazla Cezayirli şehit düştü. Cezayir’in 
geçici ilk devlet başkanı olarak Ferhat Abbas 26 Eylül 1962'de atandı, ancak 
bir yıl sonra, o dönemin Başbakanı Ahmed b. Bella ile devlet politikalarının 
geniş hatları üzerinde derin bir anlaşmazlık sonucu istifa etti ve iki yıl hapse 
mahkûm edildi. Böylece, Ahmed b. Bella Ekim 1963’de ülkenin 
cumhurbaşkanlığını devraldı. Haziran 1965'te savaş arkadaşı ve aynı 
zamanda Savunma Bakanı olan Huari Bumedyen tarafından “Cezayir 
devriminin yolundan sapmakla” suçlanması neticesinde, askeri bir darbede 
indirildi ve hapse mahkûm edildi. Ve 1980'de Cumhurbaşkanı Şadli b. 
Cedid tarafından verilen genel bir afla serbest bırakılmıştır. 1978 yılında 
sağlık durumu giderek bozulan Bumedyen, Aralık 1978'de yaşamını 
kaybetti. Ardından Şadli b. Cedid, Cezayir başkanlığını 9 Şubat 1979'dan 14 
Ocak 1992'ye kadar devraldı. Bağımsızlıktan tek partili sistemin çöküşünün 
belirleyici anı olan Ekim 1988'e kadar Ulusal Kurtuluş Cephesi yönetimi ele 
aldı. Bu süreçte Cezayir'deki sosyal ve kültürel ortam önemli ve kökten bir 
dönüşüm geçirdi. Ülke güçlü bir nüfus artışı yaşadı, insan sayısı üç kat arttı, 
nüfusun büyük bir kısmı kırsal kesimden şehirlere göç etti. Cezayir, 
çocuklarının hak ettiği bağımsızlığı elde etmek için 132 yıl Fransız işgaline 
karşı verdiği mücadele sayesinde özgürlüğün tadını çıkaracaktı ancak 
durum değişmişti ve özgür ülkenin arzulanan umutları hayal kırıklığına 
uğramıştı. 

Ülkenin uzun yıllar boyunca yıkıcı Fransız sömürgeciliğinden miras 
kalan ekonomik, sosyal ve politik koşullar giderek daha da kötüleşti. Bu 
durumu daha çok kötüleştiren şey; toplumun dağılması ve hükümetin 
içindeki koltuk kavgaları oldu, ilaveten toplumda yoksulluk oranı arttı.244 

Cezayirlilerin ülkeyi yeniden inşa etme çabalarına rağmen, bu koşullar 
nedeniyle Cezayir devletinin parlak bir geleceğe doğru ilerleyememesi 
üzerinde büyük etkisi oldu. Devletin bağımsızlıktan sonra sosyalist 
yaklaşımı benimsediği, ancak devletin kısa süre sonra bu seçenekten saptığı 
ve Cumhurbaşkanı Huari Bumedyen döneminde devlet kapitalizmini 
benimsemesi üzere daha sonra Cezayir krizine yol açan birikmiş sorunların 

 

244 Stora, Benjamin, Histoire de l’Algérie depuis l’indépendace 1962-1988,  çev. Sabâh 

Memdûh Ke‘dân, Menşurâtu’l-Hey’eti’l-‘Âmmati’s-Suriyye li’l-Kitâb, Dimaşḳ, 2012, 

s. 115-116.  
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ana nedeni oldu. Bu eğilim, askeri güç tarafından desteklenen burjuvazi, 

1965'te ülkedeki faaliyetlere önderlik etti ve toplum sınıflarına egemen oldu. 
Ülkenin kaynaklarından bazı kesimler faydalandı ve geriye kalan halkın 
büyük bir çoğunluğu yoksulluk ve kötü şartlar içinde yaşamını sürdü.  

Bumedyen’in vefatının ardından iktidar Şadli’ye geçti ve o dönemde 
ekonomik alanında birkaç değişiklik yaptı, ancak yetersiz oldu. 1980'lerin 
ortalarında ekonomik kriz, tarımsal kriz, petrol fiyatlarında şaşırtıcı bir 
düşüş ve doların devalüasyonu, İslami hareketlerin önderliğinde Ulusal 
Kurtuluş Cephesi içinde veya dışında rejim karşıtı protestolar geliştirdi. 

Yaşanan değişimler Cezayir halkını özellikle de yoksulları olumsuz 
etkiledi sosyal hakları önemli ölçüde azaldı, gençler arasında işsizlik arttı.245 

Cezayir psikolojik, ekonomik ve siyasi çıkmaz döngüsüne girdi. Bu krizlerin 
yolu Ekim 1988'de durumun patlak vermesiyle sona erdi. Bu huzursuzluğun 
ardından Bin Cedid; çok partili bir sistem çağrısında bulunduktan sonra 

siyasi parti olarak İslami akımlar kuruldu. Reformcu bir akım görüldüğü 
için çeşitli etnik kökenlerden çok sayıda vaiz ve imamları toplamayı başardı. 
Rejim, hızlı biçimde büyüyen camii sektörünü kontrolü altına almada 
başarısız oldu, çünkü camiler halk ve İslami gruplar tarafından inşa 
ediliyordu ve bu camiler İslami gruplar için rehberlik, organizasyon ve 
planlama merkezleri haline geldi246. İslami akımların çekirdeği gizli olarak 
Bumedyen döneminde ilk üniversitelerde öğrenciler arasında farklı gruplar 
halinde oluştu ve aynı zamanda yine öğrencilerden sol düşünen farklı 
Marksizm grupları da oluştu.247 

5 Ekim 1988’deki halk ayaklanmasının sebebi, İslami ve milliyetçi 
kesimler arasındaki iktidar savaşıdır. İslâm teşkilatı ve milli hareket (İktidar) 
arasındaki anlaşılmazlıklar büyüdü. Bu sorunu çözmek için iki teşkilat 
1990’da seçim yoluna gitti ki bu seçim, oyların yüzde elli beşini İslam 

 

245 Halîfî, ‘Âişe,, Tedmâyitî, Ruḳiyye, Ḥâletu’l-Mer’a fî Rivâyâti’l-‘İşriyye’s-Sevda’: 
Rivâyetu Tâ’u’l-Hecel Ünmûzecen, (Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi), Ahmed 

Draia University of Adrar, Cezâyir, 2018, s. 7. 
246 Ḳicâli, Amine, el-İ‘lâm ve’l-‘Unfu’s-Siyâsî, Academic Book Center, ʿAmmān 2014, 
s. 26. 
247 Caballah, Abdullah, Fil ‘Umḳ, Aljazeera.net, https://www.aljazeera.net/programs/ 

in-depth/2013/1/17/ الجزائر-في -اإلسالمية-الحركة  #L1, (Erişim Tarihi:02. 02. 2020). 
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teşkilatının, yüzde otuz beşini de iktidarın almasıyla sonuçlandı. Bu sonuca 
itiraz eden iktidar, ikinci seçime gitme kararı aldı248. İkinci seçimde de sonuç 
değişmeyince ordu müdahale etti çünkü dini akımların devlet sistemi için 
bir tehdit teşkil ettiğini düşünüyordu. Böylelikle seçim sürecine son verdi. 
Sonuç olarak Bin Cedid cumhurbaşkanlığından istifa etti ve İslâm teşkilatı 
önderleri tutuklandı. Bu süreç zarfında bir taraftan rejim diğer taraftan farklı 
akımlar ile İslami akımlar arasında şiddetli bir çatışma yaşandı ve ilk 
kurbanı olarak da halk oldu. Ülkede 1992’den 2002’ye kadar süren bir iç 
savaş başladı. Bu döneme “Kara On Yıl” ismi verildi. Giderek kötüleşen 
durumlar, terörizm oluşmasına neden oldu. Birbirine rakip olan akımların 
çoğalması nedeniyle artık doğruluk ve yanlışlık ayrımının olmadığı bir 
ülkede siyasi ve dini çelişkiler arasında, ülke psikolojik ve sosyal boşluğa 
düştü. Böylece, 1980'lerin başında gençler; gizemli bir gelecek ve 
umutsuzlukla psikolojik boşluk tuzağına düştüler ve sonunda kendilerini 
farklı akımlar içinde buldular.249 2005’te çıkan af ile bazı İslami tutukluların 
serbest bırakılmasına rağmen ülkedeki gergin ortam devam etti. 

Yazar; romanında “Kara On Yıl” olarak adlandırılan doksanlı yıllarda 
Cezayir'in yaşadığı trajediyi, meydana gelen tüm isyan, çatışma ve şiddet 
biçimlerinin yanı sıra İslam ve Marksizm arasındaki çatışmayı, muhafazakar 
ve liberal fikirlerin neticesinde ortaya çıkan çatışmayı ve o dönemdeki 
ortaya çıkan siyasi akımlar ile ilgili ayrıntılarla okuyucuyu olanlara 
yaklaştırdığını görmekteyiz. Roman, Bağımsızlık kuşağı ile Kara On yıl 
kuşağı gibi nesiller arasındaki entelektüel ve sosyal bir karşılaştırmadır250. 

Nesiller arasındaki çatışma ve rekabet birçok ideolojinin neden olduğu 
sömürgecilik döneminden kurtuluş, özgürlük ve açılım çağına sıçramadan 
kaynaklanmış olup, ortaya çıkan dengesizlikler sonucu Kara On Yıl trajedisi 
yaşandığını bizlere aktarmaktadır. 

 

248 Dali, Mariam, Ahlâm Mustegânimî’nin Zâkiratu’l-Cesed Adlı Romanı, Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2015, s. 4-5. 
249 Halîfî, Tedmâyitî, Ḥâletu’l-Mer’a fî Rivâyâti’l-‘İşriyye’s-Sevda’: Rivâyetu Tâ’u’l-
Hecel Unmûzecen, s. 8. 
250 Kehîne, Zavâvî, el-Vaḳi‘u’l-İctimâ‘î fî Rivâyeti’l-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile li Muḥammed 

Sârî, (Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi), Université Akli Mohand Oulhadj Bouira, 

Faculté de Lettres et des Langues, Cezâyir, 2015, s. 25-26. 
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Yazar; o dönemde, Cezayir toplumuna karşı aşırı dinci grupları 
tarafından yapılan şiddet ve işlenen suçlar, maddi ve manevi kayıplara 
neden olan sonuçlara odaklanmıştır. Polis Muhafızı Ahmet beyin kardeşi 
Abdül Kadir’in dinci gruplar ile yaşanan olayları Avukata anlatmıştı  

“Küçük köylere giden tali yollarda, köy sakinlerini gasp etmek 
ve özellikle de orduda asker olan kişileri aramak için sahte kontrol 
noktaları kuruyorlar. Yaklaşık bir ay önce askerliğini tamamladıktan 
sonra ailesinin yanına dönen yirmi yaşındaki bir genci katlettiler. 
Başta bende şantaja maruz kaldım. Beni iyi tanıyan biri, silahlı 
gruplara katılmış ve bir gece para istemek için yanıma geldi, ilk başta 
şerrinden korunmak için beş bin dinar verdim ama üç ay geçmeden 
kapımı çalıp daha fazla para istedi. Bu paraya sahip olmadığımı ikna 
etmeye çalıştım ancak, bunun kendi sorunu olmadığını söyledi, iki 
hafta içinde kendisine para vermezsem beni ve ailemi ölümle, evimi ve 
hayvanları yakmakla tehdit etti251.  

*** 

Hayatımın emeğini ve babamın mirasını korumak için 
öldürmeye hazırdım, evin avlusuna çağırdım ve nefes almasına zaman 
tanımadım, onu bir kurşun ile öldürdüm.“252  

Polis Muhafızı Ahmet beyin emeklilik sonrası düşüncesini Avukat ile 
paylaşması, aralarında geçen konuşma da yaşanan olayların başka bir 
örneğidir: 

“Ailem, Belide dağlarında büyük bir araziye sahiptir. Bu ideal 
bir emeklilik için iyi olabilir. Ancak, orada silahlı İslami gruplar 
yerleşmeye başladı, sakinlerine sadakat ve itaat göstermeye zorladılar, 
hatta mülklerini ellerinden almaya başladılar. Bazı aileler kızlarının 
zorla evlendirilmekten korkarak topraklarını terk etmeye başladılar. 
Topraklarını terk etmeyi reddedenlere gelince, mallarını savunmak 
için silahlandırıldılar. Kardeşim de onlardan biri”253.  

 

251 Sârî, el-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile, s. 209. 
252 Sârî, el-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile, s. 210. 
253 Sârî, el-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile, s. 195. 
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‘Aynu’l-Karma köy sakinleri korku, psikolojik çöküntü ve kaygı dolu 
bir hayat yaşadığını ve köylerini saran kaos hayatlarını altüst etmiştir. 
Ahmet beyin Avukat ile emeklilik düşüncesini paylaşmadan önce , Aynu’l-
Karma’daki yaşamla ilgili duygularını ifade etmete  

“Gerçek bu Abdülkadir Bey,…Artık koyun ve kurdu ayırt etme 
kabiliyetimiz kalmadı, hepsi koyun ve hepsi de kurt. Açıkçası 
umutsuzlukla doluyum ve her sabah bizi şaşırtan, gam kederimizi 
artan tüm bu trajedilerden uzaklaşmayı ve emekliliği talep etmeyi 

ciddi olarak düşünüyorum”.   

Avukat “Bu hepimizin arzusudur. Lakin, Son günlerimizin 
rahatlık ve mutluluk içerisinde beklemek için bu güvenli vahayı nerede 
bulabiliriz?”254  

bu duruma örnek verilebilir.   

Yazar; 60 yaşlarında Abdülkadir adlı bekar bir Avukat karakteri 

üzerinden bizlere romanı anlatmaktadır. Bunun nedeni, romanda siyasi, 
terörizm ve İslami hareketleri konularını gündeme getirmekte, genellikle de 
bir Avukatın bu tarz olayların içinde olması, hakikati araması ve yakından 
takip edebilmesidir255. Avukat; evli arkadaşlarının karşılaştıkları evlilik 
sorunlarının olmadığına sevinen biri, milliyetçi, ülkesinde ve köyünde 
olanlara çok üzülen, mesleğinde mümkün mertebede şiddet olaylarında 
müzakere yoluyla veya uygun çözümler üreterek hafifletmeye katkı 
sağlayan biri olduğunu bizlere belirtmektedir. Sol görüşlü arkadaşı Reşit’in 
hayatını bizlere anlatmaktadır. Reşit’in oğlu Nebil’in elinde bir tabancayla 
evinin karşısında, Reşit’in müdür olduğu okul bahçesinde ölü bulunmuştur. 
Nebil’in ölümüyle ilgili Avukat Abdülkadir araştırmalar yapmaya başlar. 
Tabancanın öldürülmüş bir polise ait olduğunu polisler tarafından tespit 
edilir. Polis Muhafızı Ahmet bey ile Reşit arasında geçen diyalog: 

 

254 Sârî, el-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile, s. 194. 
255 Ḳarabûṣ, Delile, er-Rivâyetu’l-Cezâiriyye fi Ḍav’i Müteğayyirâti’l-Vāḳi‘ ve 

Müteğayyirāti’l-Muctema‘: Rivâyeti’l-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile li Muḥammed Sari 

Ünmūẕecen (Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi), University of Mascare, Cezâyîr, 
2017, s. 84. 
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“ Ahmet bey : Araştırmalarımız, oğlunuzun elinde bulunan 
otomatik tabancanın dört ay önce    Meksika pazarında suikastla 
öldürülen polise ait olduğunu kanıtladı. 

Raşit: onların öldürdüğünü ve bir amaç için tabancayı eline 
bıraktığını önceki gün sana söylemiştim. Şimdi sebebini anladım, 
oğlum polisi öldürmekle suçlanacak, onlarda (hamurdan) 
tereyağından kıl çeker gibi suçtan kurtulacaklar. 

Ahmet bey: Sorun şu ki, adli tıp doktoru ölümün başkalarının 
saldırısından çok intihara benzediğini söyledi.”256 

Nebil’in bu polisi öldürüp öldürmediği, intihar edip etmediği veya 
terörist grubu tarafından mı öldürüldüğünü, bütün bu sorular Avukat 
tarafından analiz edilir. Avukat olay yerinde kendi kendiyle yaptığı 
analizde: 

 “sağ elinin belinin altında kıvrıldığını fark ettim ve bana bir 

şey saklıyormuş gibi geldi. Merak beni biraz eğilmeye itti. Bu otomatik 
bir tabanca. Bu garip durum nedir? Ölü bir adamın elinde tabanca ne 
arar? O zaman mermiyi kim ateşledi? Reşit beyin oğlunun intihar 
etmesi mümkün mü? Nabil neden intihar ediyor? İstikrarlı bir aileden 
gelen bir üniversite öğrencisi, öyleyse neden hayatına ve ailesinin 

evinin önünde son verdi? Aklıma ani bir sel gibi fikirler aktı”.257 

Reşit, oğlunun kitapları arasında bulduğu günlüğünü polisten gizler 
ve Avukata verir. Avukat peyderpey okumaya başlar  

“Bu günlük bana; Nabil, düşünceleri ve arkadaşları hakkında birçok bilgi 

sağladı, ancak onlar ölümünün durum ve koşulları hakkında sessiz kaldı. Defteri 
tekrar aldım ve yırtık sayfaları kontrol ettim. Kim yırttı? hassas itiraflarla dolduktan 

sonra mı parçalandı? Veya konuyla ilgisi olmayan başka amaçlarda kullanmak için 
mı? Nasıl bilebilirim? Reşit’le konuşacağım,  belki oğlunun eşyaları arasında 
bulabilir”.258 

Nebil’in katıldığı terörist grubu tarafından babası Reşit’ın sol görüşlü 
olduğu için öldürülmesi istenmesi üzere korku, panikliğin melankolik 

 

256 Sârî, el-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile, s. 84. 
257 Sârî, el-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile, s. 5, 6. 
258 Sârî, el-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile, s. 84. 
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fikirlere ve baskılara neden olmuştur. Babasını kendi elleriyle öldürmesi 
düşüncesi Nabil'i hayal kırıklığına uğratmış ve içsel çatışma yaşamasına, 

bunu Nebil’in 28 Eylül tarihli günlüğünde açıkça belirtmektedir: 

“Lanet olsun bu hayata.. kahretsin .. kahretsin .. şimdi ne 
yapacağım ben? Yasin; o bir kâfir öldür onu diyor. Öldür ki Allah’a 
yakın olursun ve Cennette bir yer garantilersin, Cennet Nebil! …..”, 
“Onu öldürmeden Cennete giremez miyim?”259 

*** 

“İçimden bir ses azarlayarak haykırıyor: Delisin sen Nebil. O 
embesillerin sözlerini nasıl dinler ve babanı öldürürsün? evlatlar 
babalarını öldürür mü? evlatlar babalarına saygı duyar, onları örnek 
alırlar ve onlarla gurur duyarlar. Başka gür bir ses ona cevap verir: O 
bir kafirdir ve cezası da ölümdür, Allah yanında şansım çok büyük 
olacaktır….. şimdi ne yaparım ben? odur babam geldi, odasına 
gidiyor. Salonun kapısını açtığında ceketimin cebinden tabancayı 
çıkarıp ateş etmek istedim. Aklım yapmamı emrediyor ama kalbim 
reddediyor ve vücudum felç oluyor….. Onu öldüreyim 
mi…öldürmeyim mi.. öldüreyim mı… öldürmeyim mı ..Yasin’de beni 
bekliyor ..ne söyleyeceğim ona?”260  

ve psikolojisinin kötü etkilenmiş ve bu durum, intihar etmesine neden 

olmuştur. 

Romancı; polislerin ‘Aynu’l-Karma’da bu yıkıcı terörist grubunun 
ortadan kaldırmasıyla hikâyesini sonuçlandırmış ancak romanının sonunda 
Avukat “eskisi gibi sakin insancıl bir köy olarak tekrar geri dönebilir mı acaba!” 
kendi kendine sorduğu bu soruyla hikâyesinin ucunu açık bırakmıştır. 
Çeşitli alanlarda kötüleşen hayat koşulları sonucu halk hükümete olan 

güvenini yitirmiş ve İslami Kurtuluş Cephesine destek vermiştir. Yazar, 
Cezayir’de yerleşen şiddetin nedenini sorgulayarak sol akım ile dinci akım 
arasında var olan çatışmayı karakterler üzerinden vurgulamaya çalışmıştır. 
Nebil’in günlüğünde “Yasin, önümüzdeki günlerde 1 Mayıs meydanında büyük 
bir toplantının düzenleneceğini ve İslam Hilafeti'nin kuruluşuna kadar süreceğini 

 

259 Sârî, el-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile, s. 186. 
260 Sârî, el-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile, s. 218. 
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ve bu Hilafetin yakında gelecektir Allah'ın izniyle söyledi. Bütün din düşmanlarını 
yok edep o zaman herkes mutlu olacaktır”261 Açık olarak görmekteyiz. Bir başka 
örnekte Nebil; “Bugün öğlen namazı için camide olduğumuzu söylediğimizde fizik 
öğretmenim, akranlarımla beni sınıftan attı. Sanırım öğretmende babam türünden, 
din düşmanı”262 Bir çocuğun babasını öldürmeyi amaçladığı bu romanda, 

çatışmanın zirveye ulaştığını görüyoruz çünkü iki farklı akıma ait oldukları 
için İslami eğilime ve tezlerine sempati duyan genç çocuk ve aşırı sol bir 
baba sorumluluğunu geç fark etmiş ve oğlunu bu eğilime bırakmaktan 
dolayı kendini suçlamıştır:  

“vah Nebil yaşlılığımda bana destek olacağını düşünürken beni 
paramparça ettin, her zaman utangaç, akıllı bir çocuk ve derslerinde 
çalışkan bir öğrenciydin.  Annem öldü. Cenazeye gittik ve tatilin geri 
kalan günlerini geçirmek için seni amcalarına bıraktım. Keşke kabul 

etmeseydim. Ben hatalıydım. dikkatsizliğim ve geri dönmek için 
acelem, yas tutanların çenelerindeki yoğun sakallarını fark etmememe 
neden oldu. Seni sırtlanların yuvasına bıraktım eve döndüm. Felsefe 
ve Le Monde gazetesini okumaya devam ettim.  Böylece oğlum, seni 
hayallerin çukuruna soktular. Onlara kol, bana ve sonunda kendine 
karşı bir ok oldun. Senin çocuk beynine ne yaptılar? Seni namaza 
alıştırdılar. Gece gündüz müdavimi oldun. Umursamadım. O 
zamanlar eğitim müfettişi olarak çalışıyordum, bu yüzden evde çok 
yoktum. Seni yılanlarına bıraktım, uğraştılar seninle istedikleri gibi. 
Bana ve kendine olan nefret seni intihara itti. Utangaç ve barışçıl 
birinden kalpsiz bir katile mi dönüştün? vah, cevabı olmayan 
sorulardan kafam neredeyse patlayacaktı.”263 

İktidarın meşruiyetinin zihne ait olduğunu gören Marksist laik akımı, 
dini akım meşruiyetin kaynağını bugün veya yarın yerine getirilmesi 
gereken ilahi bir gereklilik olduğunu görmektedir. Amaçları, İslami bir 
hilafet kurmak ve ülkedeki egemen rejimi yok etmektir. Buraya romandan 

örnekler ekle Prens ile Gazeteci Yusuf arasında geçen konuşmayı örnek 
verebiliriz: 

 

261 Sârî, el-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile, s. 134. 
262 Sârî, el-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile, s. 129. 
263 Sârî, el-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile, s. 90. 
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 “Savaşımız askeri otoriteye karşı kirli bir savaştır ve yasadışı 
olanlar da dahil olmak üzere her yola izin verilir. Bugün ne yıkıyor, 
iktidara geldikten ve İslam halifeliğini kurduktan sonra onu yeniden 
inşa edeceğiz.”264   

ve Yusuf ‘un Avukat ile konuşası: 

” Hilafet ya da İslam devleti sorunu, çok fazla belirsizliğin 
olduğu ütopik bir fikirdir. İnsanlar hakkında çok konuşurlar, ama 
kimse size  gerçeğini söylemez. Tam olarak İslami banka gibidir. Amaç 
tüm bankalar için birdir: kar elde etmek. Kullanılan yöntem farklıdır. 
Farklı isimler altında ama hepsi aynı şey: iktidar ile birlikte tüm 
maddi ve manevi faydaları ele geçirilmesidir.”265 

Cezayir vatandaşı, bağımsızlık ve özgürlük gölgesinde, 
bağımsızlığının sevincinde yaşamaktadır öte yandan güç ve otorite adı 
altında önemli pozisyonları ve yüksek sorumlulukları niteliksiz kişiler 
tarafından işgal edilmektedir. Avukatın kendisiyle konuşmasında  “Belediye 

başkanlığına emekli jandarma olduğu söylenen yeni bir kişiyi yerleştirdiler ve tüm 
projeler durdu”266. Mücadele eden bu halk, bir kesimin, zenginliğin tepesine 
kadar yükselişini fark eder, çünkü insanların mülklerini ve köylülerin 
arazilerini ele geçirmişlerdir.  Bu durum kurtuluş savaşında verilen 
mücadele hedeflerine aykırıdır, aynı zamanda toplum bireyleri arasında 
sosyal farklıkların belirginleşmesi ve eşitsizliğin giderek artmasına neden 
olmuştur. Yusuf’un babannesinin yaşantısından hatırlayalım, bağımsızlıktan 
sonra Mücahitlerin kimine arazi, ev, yüksek pozisyonlara sahip olurken 
kimi de yerlerinden oldu. Yusuf’un dedesi bağımsızlıktan dört yıl önce 
mücahitlere katılmıştı. Yeri toz toprak avludan oluşan bir evde yaşayan 
annesi ile eşini ve bağımsızlıktan sonra lüks bir eve götürür, bağımsızlıktan 
sonra lüks bir hayat sürmüşler ama ne yazık ki bu hayat uzun sürmemiş.  
Bir sabah Mücahitler geliyor ve derhal evi boşaltmalarını istemişler böylece 
tekrar yoksul hayatına geri dönmüşler”267 

 

264 Sârî, el-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile, s. 156. 
265 Sârî, el-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile, s. 156. 
266 Sârî, el-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile, s. 105. 
267 Sârî, el-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile, s. 148. 
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Romanda, toplumsal kesimlerin arasındaki çatışma karakterler 
üzerinden gösterilmiştir “neden başkan ve çevresi Cezayir hastanelerine önem 
versinler ki? Onlar ve ailelerinden veya herhangi birinin hafif bir soğuk algınlığında 
uçak ayarlanır, genel hazineden karşılanarak en iyi hastanelerde tedavisi için hemen 
Paris veya Cenevre’ye götürülür”268 bu farklılıkların sonucu toplumun sosyal 

yapısı bozulmuştur. Cezayirlilerin zülüm, sosyal eşitsizlik, okulların ve 
sosyal kurumların başarısızlığı ve etkin bir rol oynayamaması siyasi 
problemlere yol açmıştır. 

Yazar, romanı aracılığıyla, Cezayir'in o dönemde yaşadığı krizi, 
işlenen suçlar, şiddet olayları ve cinayetler ile bizlere göstermeye çalışmıştır. 
Bu romanı seçmemizdeki hedef, Kara On Yılda Cezayir toplumunun 
koşullarını göstermesi ve o sırada şehri etkileyen her türlü adaletsizlik, 
şiddet ve zulüm hakkında, sol akım ile dinci akımlar arasındaki çıkan siyasi 
çatışmalardan farklı görüntüler vermeyi amaçlamıştır. Gazeteci Yusuf ile 
Prens arasında geçen diyaloğu Avukata aktarırken “silah kaldırmamı, birlikte 
öldürme ve sabotaj etmemi istiyorlar.  Birkaç gün önce, Vâdî er-Rumman 

belediyesinin tüm kamyon ve otobüslerini yaktılar. Prens'e şikayetlerimi ve bu 
sabotajı reddettiğimi dile getirdim. Prens; Adamlarına korku salmak, istedikleri 
zaman ve istedikleri yerde üslerini vurabileceklerini hissettirmek için kâfir devletin 
kurumlarını zayıflatma stratejisi olduğunu söyledi. Üyeleriyle düşman olmamam 
için gruplarının yaptıklarına karşı fikrimi ifade etmekten kaçınmamı istedi.”269 

İfadelerini kullanmıştır. 

Yine başka bir örnek üzerinden yaşanan olaylara ilişkin, Avukatın 
kahvehanede gazete okurken Reşit ile konuşmasında “Ne istiyorlar? İslam 
Devletini ölü bedenlerin enkazı, dulların feryatları ve yetimlerin ağlaması üzerine 
mı inşa edecekler? Her sabah sadece suikast, bombalama, yakma, yıkım haberleriyle 
uyanıyoruz.”270 

Romanda, ‘Aynu’l-Karma’da baştan sona kadar saldırılar, cinayetler 
ve adam kaçırma olayların cereyan ettiği köy, Avukat üzerinden 
anlatılmaktadır. “Eylül sabahı bu şehirde otobüsten indiğim o ilk günden beri 

şehirde güvenli yaşamayı unutturdu bize. Yürürken çevredeki portakal tarlaların 
 

268 Sârî, el-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile, s. 65. 
269 Sârî, el-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile, s. 155. 
270 Sârî, el-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile, s. 188. 
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kokusunu soluduğumda neşe dolu hissettiğim günler ne güzeldi, her şey değişti, 
şehir büyüdü, masumiyetini ve temiz kalpliliğini kaybetti”271 diyen Avukat, 

cennet olan ‘Aynu’l-Karma’da durumların kötüleşmesiyle tamamen 
değişmesi, insanların her yönden geldiği, konut ve arsa elde ettikleri, 
köydeki kargaşa, düzensizlik, kaos, masum ve fakirlerin öldürüldüğü ve bir 
çatışma döngüsüne girmesi, Genç Nabil'in öldürülmesi yanı sıra köy 
sakinlerin gözleri önünde polisin terörist gruplar tarafından öldürülmesi ile 
köyün zamanla aşınmasına neden olmuş ve Cezayir’de yaşanan Kara On 
Yılın sembolü olarak bizlere göstermeye çalışılmıştır.272 Ordu ile İslami 
Kurtuluş Cephesi arasında çıkan çatışma Cezayir’i bir şiddet döngüsüne 
sürüklemiş ve ilk kurbanı halk olarak büyük maddi zarara uğramıştır.  

Nebil’in öldürüldüğü okul bahçesinin Avukatın evine 2 km uzakta 
ancak, yazar; köydeki iyiye gitmeyen gelişmelerin Avukatın içinden geçen 

konuşmayla “Sessizliğe ve karanlığa bürünmüş ve çoğu yakında bitecek gibi 
görünmeyen atölyelerden ibaret olan yeni inşa edilmiş evler arasında hızlı bir şekilde 

yürüdüm, sokaklar toz toprak içinde, oraya buraya yığılmış yapı malzemesi 
kalıntılarıyla doludur”273 ve eskisi gibi bir köy olmadığını, yavaş yavaş 
kaybolan güzel bahçeleriyle büyük gelişmeler gerçekleşerek bir şehir haline 
geldiğini, her tarafta beton ve yapım makineleri ile dolu olduğunu, orta 
okulun yanındaki patates yetiştirmek için kullanılan tarlada yapım için 
kullanılan eskimiş el arabaları ve çimento karıştırıcı makineleri dağınık 
halde bırakıldığını274, güneşli akşamlarda sokaklarında dolaşırken 

yalnızlığını unutturan mutluluk veren  çiftliklerle birlikte güzel manzaraları 
şehir projeleri yok ettiğini, “Ayın El Kerme  köklü bir değişime uğradı, her 
taraftan insan geldi, arsa ve konut edindiler, orada yaşamaktan önce ticaret, yeni 
başkanın izlediği açılım politikası ve acımasız liberalizmi sayesinde zemin katlarda 
mal satımı çoğaldı, Yavaş yavaş şehrin sokakları, çoğu siyahi genç yabancı 
adamlarla doldu. İnsanlar meydanın eski adını unutarak Meksika Meydanı ve 

 

271 Sârî, el-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile, s. 13. 
272 Ḥalvân, Fetiḥa, Tayyibî, Fâtin, el-Fedâ’u’r-Rivâ’î fî Rivâyeti’l-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile li 

Muḥammed Sârî, (Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi), Université Akli Mohand 
Oulhadj Bouira, Faculté de Lettres et des Langues, Cezâyir 2017, s. 18-19. 
273 Sârî, el-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile, s. S4. 
274 Sârî, el-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile, s. 15. 
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ardından Meksika Pazarı olarak değişti”275. Bu durum dilenciliğin, hırsızlığın ve 
tacizlerin artmasına neden olduğunu bizlere Avukat üzerinden 

anlatmaktadır. Avukat, “‘Aynu’l-Karma’nın sokaklarında dolaşırken veya 
kafelerinde otururken artık yakınlık hissetmiyorum. Neredeyse kimseyi 
tanımıyorum. Yüzler yabancı, yüz hatları sert ve meydan okuyucudur. Sahipleri 
çarpışmanın eşiğinde ve ilk sürtünmeyle kavga hazırlar. Birkaç yıl içinde, güzel halk 
meydanı, hırdavat ve Fas'tan kaçak kıyafetler için kaotik bir pazara dönüştü. 
Ayakkabıcılar yerleşti, eski ayakkabıları satıyor, dikiyor ve yamalıyordu. Saat tamiri 
ve elektronik pil satmanın yanı sıra sigara, kakao ve çeşitli tatlılar satma mesleği de 
ortaya çıktı, Meydan satıcılarla daraldı ve kaldırımları da aldılar. Yayalar yürümek 
için yol ortasından başka bir şey bulamadılar. Raşit'in her zaman alaycı bir şekilde 
söylediği gibi, arabalarda kendilerine geçecek bir hava koridoru arasınlar, tabi 
olacakları hiçbir yasa veya otorite yoktur “276 ve “Ain al-Karma'daki olaylar, 

korkunç bir hızla tekrarlıyordu, Sanki tanıdığım kişilerin yüzlerinden tüm neşeyi 
kökten almak için dev bir şeytanla anlaşmış gibiydi.”277 . 

Yazar, şehrin ne kadar güvensiz bir hale geldiğini Reşit üzerinden 
bizlere anlatmaya çalışmaktadır “Geceleri silah seslerini duymaya alışkınız ama 
bizden çok uzakta. İlk bakışta bizi ilgilendirmediğini anlıyoruz ama bu sefer 
yatağımdan kalktım .. Evimde bir sorun çıkacağı korkusuyla felç oldum”  

Yine başka bir örnekte Avukat  “Son günlerde gecelerimin başlangıcı 
uykusuzluk ve sonu korkunç kabuslarla noktalanan huzursuz, çalkantılı bir uyku 
oldu.  Kapıya vurmalar aynı ritimde çoğaldı, biraz hafifti sanki kapıyı çalan çok 
dikkatliymiş evin sahibinden başka kimseyi uyandırmak istemiyormuş gibi. 
Üzerimden örtüyü attım ve lamba düğmesine bastım. Uykulu gözlerle duvar saatine 
baktım saat ikiyi çeyrek geçiyordu. Öfkeyle mırıldandım yine ne oldu? Başka bir suç 
olayı mı? Yeni felaketin sahibi sabaha kadar bekleyemez miydi?”278 

*** 

“Her şey değişti şehir büyüdü ve zenginleşti ama masumiyetini ve iyiliğini 
kaybetti”279 diyerek durumları tekrar vurgulamıştır. 

 

275 Sârî, el-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile, s. 16. 
276 Sârî, el-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile, s. 17. 
277 Sârî, el-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile, s. 10. 
278 Sârî, el-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile, s. 103. 
279 Sârî, el-Ḳilâ‘u’l-Müteâkile, s. 13. 
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SONUÇ 

Fransız işgali; İslam fıkhı ve Arap kültürünün temelini yıkmış olup, 
Halk sömürgeciliğin karanlığından tamamen bilinçsiz cahil bir biçimde 
çıkmış ve toplum, Arapça’ya ve İslam’a abartılı bir coşku ile geri dönerek, 
siyasi niyetine bakmadan dini kisveye bürünmüş olan herkese inanmıştır. 

Yazar, bu roman aracılığıyla Cezayir halkının bağımsızlıktan sonra 
yaşadığı Kara On Yıl olarak adlandırılan 90’lı yıllardaki değişimi ve olayları 
60’lı yaşlarında bekâr bir avukat ile arkadaşı Reşit ve ‘Aynu’l-Karma 

sakinleri üzerinden bizlere aktarmaya çalışmış, yanı sıra yetmişli yıllara da 
eleştirel bir bakış açısı sunmuştur. ‘Aynu’l-Karma köyü, birer gün arayla iki 
şiddetli olaya uyanır. İlk olarak emekli okul müdürünün evinin karşısında 
kanlar içinde cesedi bulunan oğlunun olayı ve ardından ertesi gün 
mahkumları taşıyan polis aracına yapılan saldırı sonucu korkunç bir katliam 
yaşanması köy sakinlerini sarsmıştır.  

Zamanla köyün değişime uğraması, her yerden insanların bu köye 
gelmesi ile köy, eski masumiyetini kaybetmiş ve yaşanmaz duruma 
gelmiştir.  

Romanda; toplumda ve aileler içerisinde altmışlı yıllardan doksanlı 
yıllara kadar uzanan düşünce çatışması, Reşit’in önce babası sonra oğlu 
Nebil ile olan ilişkisini örnek olarak gösterilmiştir. Reşit, tamamen babası 
gibi davranmıştır. Babası ona namaz kılmayı şart koşmuş oysa kendisi ise, 

oğluna namaz kılmayı bıraktırmak için çaba göstermiştir. Bu da aile 
içerisinde saygının yitirmesine, parçalanmasına ve aşırı dinci guruplara ya 
da sol düşünen gruplara itilmelerine neden olmuştur. Bağımsız yıllardan bu 
yana yapılan darbeler ve koltuk kavgaları, zülüm, sosyal eşitsizlik, 
okulların, sosyal kurumların başarısızlığı ve etkin bir rol oynayamaması 
siyasi problemlere yol açmıştır.  
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‘ALÎ ‘ATTÂ VE “HÂFETU’L-KEVSER” ADLI ESERİ’NE 
SOSYOLOJİK AÇIDAN BİR BAKIŞ 

Filiz İNCİ OBAID 

Edebiyat Sosyolojisi Nedir? 

Sosyoloji, sosyal hayatı, grupları ve insan toplumlarını incelemek anlamına 
gelir.  İnanılmaz ve çok karmaşık bir projedir, çünkü asıl konusu sosyal varlıklar 
olarak davranışımızdır. Sosyal çalışmanın kapsamı çok geniştir ve dış dünyadaki 
bireylerin yaşları arasındaki geçişleri bir yandan analiz etmek ve sosyal süreçleri 
araştırmaktan ibarettir.280 

Edebiyat sosyolojisi ise, edebiyat ile toplumsal olgular arasındaki 
karşılıklı ilişkileri inceleyerek, edebiyat-toplum ilişkisinin değişik yönlerini, 
yansımalarını ortaya koymaya çalışmaktadır. Edebi eserler ve yazarlarının 
sosyal ortam, sosyal ilişkiler ve bu ortamın değişik yönlerinin birbirleriyle 
irtibat noktalarını, geçişliliklerini, birbirlerine etkilerini irdeleyen edebiyat 
sosyolojisi, bilimsel bir yöntemle elde ettiği bilgilerle toplum kuramının 
oluşumuna katkı sağlamaktadır. 

Edebiyat sosyolojisi, hareket noktası olarak edebi eserleri almaktadır. 
Ancak bütünüyle edebi eserlerin içerikleriyle (konu, muhteva, metin) 
ilgilenmemekte, yani salt metin merkezli bir araştırma 
gerçekleştirmemektedir. 

Edebi eserler ile içine doğdukları toplumsal ortam arasındaki 
kaçınılmaz ilişkiyi reddetmemektedir. Ancak kendi sınırını bu şekilde 
çizmemekte daha geniş bir alana açılmaktadır.  

Edebiyat sosyolojisi, edebiyat ile toplumsal olgular arasındaki 
karşılıklı ilişkileri ve söz konusu ilişkinin değişik yönlerini, yansımalarını 
inceleyen bir disiplindir. Karşılıklı ilişkiler insanlara ya da toplum ve insan 

arasındaki etkileşime dayanır.281 Edebiyat-toplum ilişkisi üzerinde 

 

280 Giddens, Anthony; Sociology, Çev. Fayiz Suyyağ, ‘İlmu’l-İctimâ‘, Munazzamatu’l-
‘Arabiyye li’t-Terceme, Beyrut, 2005, s. 47. 

281 Zima, Pierre; en-Nakdu’l-İctimâ’î, çev. Aida Lotfi, Dâru’l-Fikir, Kahire, 

1991, s. 26. 

http://scholar.google.com.tr/scholar?q=anthony+giddens+sociology&hl=tr&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
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oluşmaktadır. Bu disipline göre edebiyat, toplumun bir tür ifadesidir ve hem 
topluma hem de hayata etki etmektedir.282 Dolayısıyla, edebiyat 
sosyolojisinin ilgi merkezi hayattır. Toplumda edebiyat ve yazarın kalitesi, 
toplumunu algılayışının ölçüsü ile ölçülür. Toplum ile edebiyat arasında çok 
sağlam bir ilişki vardır. Felsefe, din, siyaset, sanat gibi farklı alanların 
incelendiği zaman sosyal yaşamın ve doğrudan da edebiyatın etkilendiği 
görülmektedir.  

Bazı güvenilir eleştirmenler, edebi eleştirisel araştırmaların doğal 
başlangıç noktasının edebi eserlerin kendi yorumlama ve analizine 
odaklanması gerektiği konusunda hemfikirdir. Ancak edebi çalışmaları 
incelendiğinde, çok sayıda kişinin edebi eser üreten dış koşulları, sosyal ve 

ekonomik politikayı incelemeyle meşgul oldukları görülmektedir. Bu 
sebeple eleştirmenler, bu çalışmaların yorumlanması konusunda 
farklılaşmıştır.283 

 

‘Alî ‘Attâ 

‘Alî ‘Attâ 1963 Mansûra şehrinde doğmuştur. Şair ve gazetecidir. 1986 
yılında Kahire Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olmuştur. Londra 
“ el-Hayat” gazetesi kültür köşesinde yazarlık yapmış daha sonra meslek 
hayatına Kahire Ofisi, Fikir- Görüş, Edebiyat, Miras, Fen- Bilim sayfaları 
sorumlusu olarak devam etmiştir. Ardından Kahire ’deki Ortadoğu Haber 
Ajansı kültür bölümü’nde yazı müdürü olmuştur. Hem şair hem gazeteci 
olan ‘Alî ‘Attâ Mısır Yazarlar Birliği Derneği ve Kahire Muhabirler Derneği 
üyesidir. Yazarın “‘Alâ Sebîli’t-Temvîh, Zahruhâ ilâ’l-Hâit ve Temârîn li Istıyâd 
Ferîse” adlı üç divanı bulunmaktadır. “Min Yevmiyyât Sâid Ferâşât” da 
yazarın son yazdığı eseridir.  

 

282 Alver, Köksal; “Türkiye'de Edebiyat Sosyolojisi Literatürü -Bir 

Bibliyografya Denemesi-” İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, cilt: 3, Sayı: 12, 
Yıl: 2006, ss. 185-232, s. 185. 
283 Yesen, es-Seyyid; et-Tahlîlu’l-İctimâ’iyyu’l-Edebî, Mektebetu’l-Medbûlî, Kahire, 
1988, s. 21. 
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Ağustos 2015’te Arap Kültür Başkenti Kusantîne çerçevesinde 
gerçekleşen Leyâlî eş-Şi‘iri’l-‘Arabî284’de Mısır’ı temsil etti. 285 

 

Romanın Adı 

Romanın adı “Hâfetu’l-Kevser” ifadesi, “Kevser’in Kıyısında” şeklinde 
tercüme edilebilir. Kahramanın Kevser kliniğine girişiyle değişen hayatı 
sebebiyle eser bu isimle adlandırılmıştır. Bu klinik kahramanın hayata karşı 
fikirlerini, görüşlerini değiştirmiştir. Son derece önemlidir. Bir bakıma yazar 
kendi hayatını eserde canlandırmıştır. Kitabın kahramanı birebir ‘Alî 
‘Attâ’dır.  

 

Romanın Konusu 

Kahramanın konusu kültür üzerine olan Mahrûse Haber Ajansı’nda 
çalışmaktadır. Çocukluğu Mansûra şehrinde özellikle el-Mahattatu’l-
Fransâvî bölgesinde çok güzel bir şekilde geçmiştir. Eserde Kahire’deki 
yaşantısından bahsetmiştir. 

Yazar, “Hâfetu’l-Kevser” eserinde hayal kırgınları içinde, kaybolmuş 
olan bir âlemi aramaktadır. Kahramana göre “Hâfetu’l-Kevser” gerçek hayat 
ile klinik arasındaki berzah âlemidir. Bu bahsedilen kliniğe yazar dört kere 
giriş yapmış ve toplamda 31 gün kalmıştır.  

Kahraman, kendisiyle ve çevresiyle yaşadığı psikolojik bunalımları 
yüzünden çeşitli problemler yaşamaktadır. Kendini depresyona ve tedavi 
ilaçlarına teslim etmemek için roman boyunca gerçekleşen bütün olayları 
hatırlamaya ve zihnini diri tutmaya çalışmaktadır. Ne kadar olayları 
hatırlamaya gayret etse de insanların isimlerini hafızasında tutamazken 
yaşanan olaylar kafasının içinde dönüp durmaktadır. Roman, yazarın 
hafızasını canlı tutabilmesi için bu gerçekleşen olayları tarafsız bir şekilde 
ele almaktadır.  

 

284 Arap şiiri geceleri. 
285 ‘Attâ, ‘Ali, Hâfetu’l-Kevser, ed-Dâru’l-Mısriyyetu’l-Lübnâniyye, Kahire, 2017, s. 
157-158. 
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Yazar eserinde, Kahramanın dilinden, başarılı insanlarla dolu olan 
dünyadan ama bütün bunların artık mazide kaldığından, yurtdışında olan 
samimi arkadaşından söz etmektdir. Yurtdışındaki o arkadaşından biri de 
Tâhir Yakûb’dur. Arap asıllı, Kahire’de uzun yıllar yaşamını sürdürdükten 
sonra yurtdışında yaşamaktadır ve gurbette çeşitli sıkıntılar çekmektedir. 

İletişimini facebook üzerinden sürdürmektedir. Bu konuşmalar kahramanın 
yaşadığı sıkıntılar üzerine kurulmaktadır. Yazar, Tâhir Yakûb ve onun gibi 
birçok kişinin de gurbette problemler yaşadığından bahsetmektedir 
eserinde. Yazar, burada arkadaşı Tâhir Yakûb ile konuşurcasına gurbette 
çekilen sıkıntılardan, büyük çabalar sarf ederek yazılan kitaplardan istenilen 

sonucu alamadıklarından, kendi hayatından, yaşantılarından, 
endişelerinden, umutlarından, hayallerinden, çevresindeki dostlarından ve 
hatıralarından bahsetmektedir. 

Kahraman, eserde geçmiş zamanda hayatında iyi insanların olduğunu 
ama bu zamanda vatan toprağı üzerinde fâşistlik yaptıklarını, iyi- güzel ne 
varsa tahrip ederek nasıl değiştiklerini anlatmaktadır. Bu işgüzar insanlar 
aynı zamanda Kevser kliniğini de yıkmak istemektedirler. Yüksek binalar ve 
kuleler inşa etmek için devlete ait toprakları kanuni yollarla ya da kanunsuz 
şekilde ele geçirmektedirler. Yazar, bu dönemdeki işgüzar insanlar 
konusuna çok değinmiştir. Aynı konuyu çeşitli eserlerinde de ele almıştır. 

Yazar eserin başlangıcında geçmişte ilk eşiyle olan yaşantısından, 
güzel anılardan bahsederken daha ileride eşinin karmaşık duygularına artık 
dayanamadığından söz etmiştir. Eşinin devamlı olarak başkasıyla 
evlenmemesi için yaptığı baskılar kahramanın depresyona girmesine sebep 

olmaktadır.  

Selmâ Sukkeri, Kahramanın eski eşi, hatıra yazıları yazarıdır. Her 
zaman facebook üzerinden onun şahsını incitecek paylaşımlarda bulunur ve 
kendisi ile evlenmeye ikna etmeye çalışmaktadır. 

“Ama Selma Sukkeri, bitmeyen tükenmek bilmeyen isteklerle 

beni bunaltmaya devam ediyor, ortak arkadaşlarımızdan hiçbir şey 
gizlemeden bütün hislerini sayfasında düzenli olarak paylaşıyor.”286 

 

286 ‘Attâ, Hâfetu’l-Kevser, s. 12. 
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Du’â Mustacâb, kahramanın ikinci eşidir. Çok evhamlı, şüpheci ve 
kıskanç bir kadındır. Geceleri eşi uyumadan tam olarak uykuya dalmadan 
uyumayan, uykusu boyunca eşinin sayıklamalarını dinleyip, eski eşine dair 
bilgi toplamaya çalışmaktadır. Eşini bütün sosyal medya üzerinden ona belli 

etmeden takip eder.  

“Eşimin akşam yemeğinden sonra aldığım ‘Seroquel’ ve diğer 
ilaçların tesiriyle derin bir şekilde uyuduğumda telefonumu, 
kıyafetlerimi ve el çantamı karıştırmak için fırsat aradığını biliyorum. 
Son depresyon krizinin başlarında ona daha önce evli olduğumu 
anlattıktan sonra, Selmâ Sukkerî’ yi aradığıma dair şüphelerini 
destekleyecek herhangi bir şey arıyor. Ve bu evlilik üç yıl önce 
gerçekleşmişti.”287 

*** 

“- Sana söyledim Dua kendi yollarıyla beni takip ediyor. 

-Hakkıdır, O senin eşin.”288 

Kahraman dört yılda üç defa Kevser kliğinde yatmak zorunda 

kalmıştır. Romanında ise kliniğin sisteminden, hastaların uyması için 
konulan kurallardan, depresyon hastalığından, klinikteki diğer tanıştığı 
kimselerden ve en önemlisi sağlıktan bahsetmiştir.  

Ve yine kahraman eserinde kliniğe giriş yaptıktan sonra çevresinde 
tanıştığı birkaç kişinin hikâyelerini derleyip trajik bir drama haline 
getirmiştir. Hikâyelerini kullandığı kişilerden bazıları:  

-Hâmid Abdu’d-Dâim’in acıklı hayatı, 

- İnşaat şirketlerinin birinde depo müdürü olan Ahmed Celâleddîn, 

- Mecdi ve halası arasındaki uygunsuz aşk (ensest ilişki), 

- Arkadaşının kızını öldüren Doktor ‘Âmir es-Sinâvi, 

- Allah’ın şeriatıyla hüküm vermek isteyen Hâkim Fu‘âd Sâlim, 

- Muhammed Lebîb, 

- Mahmûd Sabr ve diğerleri. 

 

287 ‘Attâ, Hâfetu’l-Kevser, s. 18. 
288 ‘Attâ, Hâfetu’l-Kevser, s.12. 
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Eser, yazarın şiirleri ve gazete yazıları haricindeki ilk romanı olmasına 
rağmen kurgusal olarak oldukça başarılıdır. Olaylar arasında geçişleri 
muntazam bir şekilde yapmıştır. Fakat kendisinin de sözünü ettiği gibi diğer 
romanlardan farklı fikirlere ve düşüncelere sahip olduğu aşikârdır. Eser 

roman olmasına rağmen yer yer yazarın kendi hayatıyla arasında köprü 
olmuştur. İçerik olarak otobiyografi alanına çok yakındır.  

Yazar, romanda açık net şekilde bütün ayrıntıları vermemiş, çoğu 
zaman anlatılmak istenen okuyucunun hayal dünyasına bırakılmıştır. 

Yazar, kahraman Hüseyin ‘Abdulhamîd ‘Alî Câd’ın yaşamış olduğu 
olayları geçmişten günümüze doğru olarak aktarmaktadır. 

Ülkesinden zorla sürgün edilip, başka ülkelerde, şehirlerde yaşamak 
zorunda bırakılan insanlar ne kadar aileleriyle, eşleriyle, dostlarıyla mutlu 
gibi görünse de gurbette hayata tutunamayabilirler. Onca emekler vererek 
ortaya koyduğu işlerden hak ettikleri karşılıkları alamayabilirler. 
Hayatlarının her anında vatanlarına karşı özlem içinde kalabilirler ve daima 
yeni vatan arayışında bulunabilirler.  

“Hâlbuki o zorunlu sürgünde. Yazmaya devam da etse eşi ve 
çocuklarıyla eğlenceli vakitler de geçirse Tâhir’in hayatında vatan 
sıcaklığı her zaman eksik kalacak.”289 

*** 

“Hay Allah! Neden henüz Tâhir kendisi ve küçük ailesi için 
alternatif bir vatan bulmuyor olabilir ki? O zorla gurbete gitmedi. 

Aksine elde edene kadar çok emekler verdi.” 290 

*** 

“Ya Allah! Ama yeni bulunan vatana da uyum sağlamak çoğu 
zaman ulaşılması güç bir hedef! Hatta orada doğan nesiller için bile 
çoğu zaman bu durum söz konusu. Asıl memleket ile uyum sağlama 
çabası ulaşılmaz hedefe dönüşüyor.”291 

*** 

 

289 ‘Attâ, Hâfetu’l-Kevser, s. 12. 
290 ‘Attâ, Hâfetu’l-Kevser, s. 13. 
291 ‘Attâ, Hâfetu’l-Kevser, s. 13. 
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 Bu mümkün mü Allah’ım? Kevser her yerden gelen bu kadar 
insana rağmen yeni bir vatan olabilir mi?”292 

Kederli, endişeli, geçmişe takıntılı ve devamlı moral bozukluğu 
içindeki insanlar hayatta hiçbir işte faydalı olamazlar.  

“Millet, depresyon kişide hüzün olarak görünmek zorunda 
değildir. Arkadaşın seninle beraber kahkahalar atıp mutlu olabilir. 
Ama diğer gün sana bir haber gelir ki depresyon onu intihara 
sürüklemiş. Depresyon dünyanın milyarlar kaybetmesine sebep 
oluyor. Bunun sebebi ise Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre 
depresyona yakalanan insan sayısı 450 milyona ulaşmıştır. Bu kişiler 
ellerinde olmadan iş yapamaz hale geliyorlar. Tabii ki de onların 
ilaçları ve bakımları için de aileleri ve sigorta şirketleri harcama 
yapıyor.”293 

Roman çok güçlü bir üslup ile yazılmıştır. Yazar, kendisinin şair 
olmasının en büyük etkisi olarak da romanda saf şiir tekniğini kullanarak 
tasvirci anlatım tutumu sergilemiştir. Duygusal üslupta yazar, anlatımında 
duygudan hareket eder ve dilin imkânlarını duygularını sergileyecek şekilde 
kullanır.  

‘Alî ‘Attâ anlatmak istediği şeyleri, dikkat çekmek istediği noktaları 
kahramanın kendi ağzından, kafasından geçenler şeklinde okuyucuya 
duygusal bir üslupla vermeye çalışmıştır. Kahraman Hüseyin ‘Abdulhamid 
‘Alî Câd kendi kendine konuşur gibidir.  

“Mesajın Tâhir Yakûb’ a ulaştığına emin oldum. Belki çok 
iyimser düşünüp‘ Senin orada daha iyi şartlarda olduğun için kalbim 
çok rahat’ yazmakla abartıda bulunmuş olabilirim.” 294 

 

Romanın Arap Baharı İle İlişkisi  

Roman kahramanın mazisi, 25 Ocak devrimi295 arası dönem, 
Cumhurbaşkanlığı seçim dönemi ve İhvan- ı Müslim’in kazandığı 
dönemlerde cereyan etmiştir.  

 

292 ‘Attâ, Hâfetu’l-Kevser, s. 13. 
293 ‘Attâ, Hâfetu’l-Kevser, s. 14. 
294 ‘Attâ, Hâfetu’l-Kevser, s. 12. 
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 “Başlangıçta gerçekleşen olayları sadece basit halk gösterisi 
olarak yorumladım. Sokağa çıktığımda ise durumun ne kadar ciddi 
olduğunu anladım. İlerleyen günlerde “Cum‘atu’l-Ğadab” ve 

“Mevkı‘atu’l-Cemel” 296meydana geldi. Askeri Meclis bu olaylar 

sırasında İhvân-i Muslimîn’in hükumete geçmesini kolaylaştıran 
çeşitli yollara başvurdu. İhvân, hükumete geçince bütün gerçekleşen 

olayların sebebi olarak medyanın ve halkın önünde onları gösterdiler., 

Muhammed Mursi’nin İhvân’ı bırakıp devlet adına başka insanlarla 

anlaşma yapacağını düşündüm ama daha sonra yanıldığımı anladım. 
Mursi’ nin hapse girdiğini duyduğunda ise şaşkınlığım daha da 
artmıştı.” 297 

*** 

“Onunla beraber başka doktorlar da vardı. Ona yöneltilen 
sebebi anlaşılmayan sorulardan sonra, 30 Haziran devrimi 298hakkında 
konuşmaya gitti. Medyanın devrimi müdafaa etmesi zorunluydu. 

Darbe dahi olsaydı. Aslında halk tarafından gerçekleşen darbeydi. “ 299 

*** 

“25 Ocak olaylarından sonra kulenin yapımında bölge 
mafyasına karşı devletten yardım istiyoruz.” 300 

*** 

“ –Ey insanlar bize katılın. 

 

295 2011 Mısır Devrimi, 2010-2011 Yasemin Devrimi'nin öncülüğünde, 25 Ocak 
2011'den beri Mısır'da devam eden, halkı mevcut yönetime karşı seferber olmaya 
çağıran sokak gösterileri, protestolar ve sivil itaatsizliklerin bütünüdür. 
296 Mısır askerlerinin gösteri yapan halkın üzerine ateş açması sonucu gerçekleşen 
olaylardır. Çok sayıda insan ölmüş ve yaralanmıştır. 
297 ‘Attâ, Hâfetu’l-Kevser, s. 84-85. 
298 Darbenin Kronolojisi: Mısır'daki darbe ve ardından yaşanan olaylar şu şekilde 
seyretti: 30 Haziran 2013, Tahrir Meydanı'ndaki gösteriler hızla ülkenin diğer 
kentlerine yayıldı. İskenderiye, el-Mahalla ve Süveyş Kanalı'ndaki kentlerde 
Cumhurbaşkanı Mursi'nin istifası için protestolar düzenlendi. Muhalifler tarafından 
kurulan Temerrüd (İsyan) Hareketi, Mursi'nin istifası için 22 milyon imza topladığını 
iddia etti. Bkz. https://www.sabah.com.tr/gundem/2017/06/26/dunyanin-sustugu-

kanli-darbenin-uzerinden-4-yil-gecti, (Erişim tarihi: 12.06.2020). 
299 ‘Attâ, Hâfetu’l-Kevser, s. 41. 
300 ‘Attâ, Hâfetu’l-Kevser, s. 79. 
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İşteydim. Hepimiz balkonda durduk. Bizden kimse Garden 

City’ nin ortasında buraya ulaşan gösterilere katılmadı. Polis 
kuvvetleri Amerikan Büyükelçiliği’ni korumak için ablukaya aldı. “ 301 

*** 

“Devrimin patlak vermesinin ardından, Mübarek geri çekilmek 
zorunda kaldı. Tâhir Yakûb birkaç yıldır uğramadığı Kahire’ye geldi. 
Devrimin başlangıcında kanuni bir şekilde Almanya’ya gitmişti.” 302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301 ‘Attâ, Hâfetu’l-Kevser, s. 83-84. 
302 ‘Attâ, Hâfetu’l-Kevser, s. 99. 
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SONUÇ 

Yazar; eserini, toplumsal, kültürel ve ekonomik açılardan çok büyük 
değişimlerin ve çalkantıların yaşandığı bir dönemde kaleme almıştır.  

Aslında hayatın ekonomi, siyaset, kültür, kimlik, din vb. yüzlerini/ 
görüngülerini edebiyat bağlamında analiz eden edebiyat sosyolojisi, bir 

anlamda hayatın sadece yaşanmadığı, aynı zamanda anlatıldığı, 
yorumlandığı, tartışıldığı, tartışılmayı ve yorumlanmayı hak eden çok temel 
bir mecra olduğu iddiasına yaslanarak kendince bir bakış geliştirmektedir. 
Elbette kendi analizinin, yorumunun hayatının tümünü içermediğini, 
kapsamadığını, anlamlandırmadığını kabul ederek. Edebiyat sosyolojisi bu 
silinmez, gücünü yitirmez gerçeğin farkında olarak işlemini 
gerçekleştirmektedir, gerçekleştirmelidir. 303 

Yazar, eserde geçen olaylarda kurgularda kendi hayatından, 
hatıralarından bahsetmiş havası hissettirmektedir. Yazarın eserinde ele 
aldığı ve kendi hayatında meydana gelen çok olay benzerlik göstermektedir.  

Sosyal medya uygulamaları hayatımızda yer almaya ve ilişkilerimizin 
yönünü değiştirmeye devam etmektedir. İletişim kurabilmenin yollarının 
artması cinsiyet ve yaş grubu fark etmeksizin herkesi sosyal ortamlara 

yönlendirmektedir. Bu eser insanların sosyal medya uygulamaları 
üzerinden hangi amaçlarla iletişim kurduklarını belirlemeyi ve bu 

ortamlarda gerçekleşen iletişimin nasıl olduğunu göstermeyi 
hedeflemektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303 Alver, “Türkiye'de Edebiyat Sosyolojisi Literatürü -Bir Bibliyografya Denemesi-

”, s. 185. 
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İBTİSAM ŞAKUŞ’UN ‘AYAK SESLERİ’ ROMANINA 
EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BAKMAK 

Ayşenur UĞURLU 

GİRİŞ 

Edebiyat, kişinin duygu ve düşüncelerini, kendine özgü bir dil 
kullanarak, estetik kurallar çerçevesinde, yazılı veya sözlü olarak dile 

getirmesidir. Edebiyatın da bir yöntemi olduğundan o da bir bilimdir. Edebi 
eserin incelenmesi açısından, bir sosyal bilimdir. 

Edebiyat, batı dünyasında Alman filozof Hegel ile bir sanat dalı 
sayılmıştır. Hatta, en önemli sanat dalı sayılmıştır. Batı dünyasında “Sanat 
nedir” sorusu soruldukça, sanatın sınırları ve sanatın amaçları da 

sorgulanmış ve edebiyatında da sanata aynı sorulara yanıt aradığı fark 
edilmiştir. Pek çoğu denemiş olsa da, kavramın kesin olarak tanımlanması 
zordur; kabul edilen edebiyat tanımının sürekli değişmekte ve gelişmekte 
olduğu açıktır.304 

Edebiyat içsel bir kavram olup, yüreklere dokunmayı başarmış, diğer 
kavramlardan daha etkili bir kavram sergilemiştir. Bu özelliğiyle her alanda 
farkın ortaya koymuş, hemen hemen tüm sanatlarla uyum sağlamayı 
başarmıştır305.  

Edebiyat topluma, siyasete girerek, müdahale ederek hizmet etmeli ve 

eserler sadece eğlendirmek ya da toplumu şaşkına uğratmak için değil, 
eleştirel bir bakış atmak için yazılmalıdır.306  

Bir edebiyat eseri, topluma nasıl ayna tutabilir, içerdiği anlamlarla da 
sosyolojik açıdan nasıl inceler? Düşünce, duygu, olay ve imgelerin 
insanlarda estetik duygular uyandıracak bir biçimde, dil aracılığıyla, söz ve 

 

304 Lombardi, Esther, “What İs Literature”, https://www.thoughtco.com/what-is-

literature-740531, (Erişim Tarihi: 06.02.2020). 
305 Bahadıroğlu, Diba,  “Edebiyat Nedir”, https://www.makaleler.com/edebiyat-nedir, 

(Erişim Tarihi: 18.01.2020). 
306 Anaso, George-Nwabudike, Christopher Eziafa, “Transition, Literature and the 
African Write”, IOSR-JHSS Journal, Vol. 19, Issue 6, Ver. I (Jun. 2014), s.s. 45-52, s. 

47. 
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yazıyla anlatımını amaç edinen edebiyat, benzer işlevler üstlenen sosyoloji 
ile de yollarını birleştirmektedir. Edebiyatın estetik haz ile olan ilişkisi, onun 
sadece toplum içinde yaşayan insanın iletişim gibi temel ihtiyaçlarının yanı 
sıra estetik anlamda da tatmin edecek bir güce erişmesine imkân sağlar. 

Edebiyat hayali bir betimlemedir. Sosyoloji ile buluştuğunda da 
gerçek ve hayalin karışması ile, insanın, dilin ve hayalin biraradaki 
uyumunu gösterir. Romanda küçük kız çocuğunun önce ninesinin 
anlatımıyla duyduğu savaşı, öncesinde hayali olarak zihninde 
canlandırması ve sonrasında da benzer olayı kendi de yaşaması ile bunu 
örneklendirebiliriz. 

Edebiyat sosyolojisinin tarihi çok yenidir. Kendine özgün bir inceleme 
dalı olan edebiyat sosyolojisi diğer bilim dallarından çok daha sonra, ikinci 
dünya savaşından sonra ortaya çıkmış ve gelişmeye başlamıştır.307 

Edebiyat sosyolojisi üzerine edebiyat konusunun, kendi başına 
kapsayıcı bir epistemolojik tanım bulma yolunda bir yol çizmesi doğaldır ve 
bunun için, özellikle bu yaklaşımın referansı iki ayrı alana dayandığı için bir 
giriş noktası olacaktır: Sosyoloji ve Edebiyat.308 

Edebiyat sosyolojisinin çıkış noktası, yazarın toplumsal sorunlarla ve 
problemlerle iç içe olması ve bağımsız olmaması” görüşüdür. Edebiyat 
sosyolojisi ya da sosyolojik edebiyat bilimi, edebiyat içindeki ekonomik, 
toplumsal ve siyasal koşulları geniş bir biçimde ele alarak, edebiyatın maruz 
kaldığı şartları ve etkileşimleri incelemektedir. Edebiyatın da sosyolojinin de 
yöneldiği, ele aldığı temel konu insandır. Aralarındaki en temel fark ise; 
edebiyat dolaylı yoldan bir anlatım tarzını benimserken sosyoloji doğrudan 
anlatım, algılama, içselleştirme ve çözümler sunmayı amaçlar.  

Madame de Stael, (1766-1817) ve Hippolyte Taine (1828-1891) 

edebiyat sosyolojisinin zeminini oluşturan isimlerdendir. Bu isimler 
öncesinde adını koyamamış olsalarda, varolan bir disiplinden 

bahsetmişlerdir. Bunların yanı sıra gençliğinde yazarlığı deneyecek kadar 
 

307 Kösemihal, Nurettin Şazi, “Edebiyat Sosyolojisine Giriş”, İstanbul Üniversitesi 
Sosyoloji Dergisi, Cilt 2 , Sayı 19-20, 1964, s.s. 1-37, s.2 
308 Runcini, Romulo, Sosyolojıa el-Edeb,  Çev. Izzeddin  İnâye, 
https://www.alittihad.ae/article/59431/2016/ األدب -سوسيولوجيا   , (Erişim Tarihi: 
06.02.2020). 
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bilgi sahibi olan Karl Marx edebiyat sosyolojisi ile ilgili bilincin yaşamı değil 
yaşamın bilinci belirlediğini söylemiştir.  

Aristoteles’e göre ise “Edebiyatın değeri kısmen eğitici olmasından gelir 
ama bu eğiticilik bilgisel anlamda, yani hayatı, gerçekliği okura göstermek 
anlamındadır. Söz konusu çağlarda ise edebiyat yalnızca bilgisel değil aynı zamanda 
erdemli hayatın yol göstericisidir”.309 

 

İBTİSAM ŞAKUŞ 

Suriyeli muhalif yazarlar, halklarının devrimine cevaben, rejim 
ordusu tarafından gerçekleştirilen katliam ve yıkımlardan kaçmak için 
anavatandan ayrılmalarının bedelini çok ağır ödemişler ve halen de 
ödemektedirler. Bu yazarlardan birisi de 2012'den beri Suriye’nin Lazkiye 

şehrinin el- Haffa ilçesinden Türkiye topraklarına doğru yola çıkan Mısır, 
Ürdün ve birçok Türk şehri arasında seyahat eden romancı İbtisam 
Şakuş’tur.310 

1969 yılının Haziran ayın da doğan İbtisâm’ın, babası Ordu da görev 

yapmakta olan bir subay, annesi ise ev hanımıdır. İlk ve orta eğitimi Hama 
şehrinde tamamlamış, daha sonra liseyi el-Haffe ilçesinde okumuştur. 
Lazkiye şehrindeki Tişrîn Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap dili ve 
Edebiyatı bölümünü kazanmış, kaydını yaptırmış, ailevi ve maddi 
sıkıntılardan dolayı tahsilini tamamlayamamıştır. 

Genç yaşta memur olup, Lazkiye, Şam ve Halep şehirlerinde nüfus 
memuru olarak yirmi üç yıl çalışmıştır. 

İbtisâm Şâkûş, şair özelliği taşıyan ilkokul öğretmeninin etkisiyle 
edebiyatla tanışmış, ilgi duymaya başlamış ve ortaokul son sınıfta 
öğretmenlerinden biri de ondaki bu ilgiyi farkedip, gelecekte onu iyi bir 
edebiyatçı olacağı görüşünü Şâkûş’a da aktarmıştır. Ancak, o zamanlar bu 

 

309 Can ve Özbay, Edebiyata Sosyolojik Bakmak: Mustafa Kutlu’nun “Uzun Hikaye” 
Adlı Eserindeki Anlamlar ve İdeolojik Yansımalar, s. 63. 
310 Rıdvân, Mâhir, el-Edebiyyetu İbtisâm Şakûş, https://www.zamanalwsl.net/news/ 

article/57277/ (Erişim Tarihi: 19.10.2020). 
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düşünce ile ilgilenmemiştir. Ama okumaya olan düşkünlüğünlüğünden 
bulduğu her fırsatta dur durak bilmeden okumaya devam etmiştir.311  

Arap Yazarlar Birliği'nin konferanslarına ve Lazkiye, el-Haffah, 

Hama, Şam ve Suveyda gibi çeşitli şehirlerdeki edebiyat festivallerine 
katılan İbtisâm, 1994 yılında ilk kısa hikâye kitabı olan İşrâkat’ul-Emel’i 
yazmıştır.312 

Ayrıca, Arap Yazarlar Birliği, Hikâye ve Roman Cemiyeti, Suriyeli 
Özgür Yazarlar Birliği, Uluslararası İslâmî Edebiyat birliği üyeliği yapmıştır. 
Savaş öncesi Suriye’nin dört bir yanında edebiyat toplantıları düzenlemiş ve 
birçok süreli yayınlar yapmıştır. 

İbtisâm Şakûş, Türkiye’ye göç ettikten sonra Türkiye’ye adım atar 
atmaz ne kadar misafirperver bir topluluk olduklarını farketmiş ve Türkler 
ile ilgili ortaokul kitaplarında bahsedilen, barbar sömürgeci bir topluluk 

olduklarına dair ön yargılı düşüncelerini yeninden gözden geçirmiştir. 
Kendi gibi mülteci olanların arasında da bu yanlış bilinen bilgilerin 
doğrusunu aktarmak için kendi kurduğu kültür merkezinde tarih dersleri 
başlatmış ve iki taraflı olarak kardeşliği yeniden var etmeye 
odaklanmıştır.313 

Şâkûş sanat insan ve toplum içindir görüşünü benimsemiş ve edebî 
bir eserin mesaj taşıması gerekliliğine inanmıştır.  

Şakûş’un diğer eserlerini sıralayacak olursak; 

•Işrâkatu Emel ( Umudun Doğuşu), 1998 

• el-Vechu’l-Meksûr ( Kırık Yüz), 1999 

• el-Hulmu’l-Ezrak ( Mavi Rüya), 2002 

• Yâ Harâm, ( Ey Haram), 2002 

• Intezirnî Hattâ Ekber ( Büyüyüne Kadar Bekle Beni), 2007 

• Kâne Hısânen ( Bir At İdi), 2009 

 

311 Şimşek, Suriyeli Edebiyatçı İbtisam Şakuş’un Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri, s. 

5. 
312 Câizetu Katârâ Lir’rivâyeti’l-Arabiyyeti, https://www.kataranovels.com/novelist 

/ شاكوش -ابتسام , ( Erişim Tarihi: 06.10.2020). 
313 Şimşek, Suriyeli Edebiyatçı İbtisam Şakuş’un Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri, s. 

6. 
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• el-Yetîmâni ( İki Yetim), 2009 

• Ma Ziltu Ebhasu an Ebî ( Hala Babamı Arıyorum), 2011 

• el-Maklûb ( Çevrilmiş), 2012 

• Kışratu’l-Beyda (Yumurta Kabuğu), 2013 

İbtisam Sakuş romanlarında genellikle yetim kalan ve yetiştirme 
yurtlarında büyüyen çocukları, toplumlardaki batılılaşma etkisini, kültürel 
ve küresel değişim konularını işlemektedir.  

İbtisam Sakuş’un, anne babasının boşanmasından dolayı yetim kalan 
ve akrabalarının evinde sıkıntılarla büyüyen onurlu bir genç kızın hikâyesini 
anlatan el-Vechu’l-Meksûr romanı 2000 yılında Mezra Kurumu tarafından en 
iyi roman ödülünü almıştır. 314 

Ve yine anne ve babalarının boşanmasından dolayı yetim kalan ve 
yetiştirme yurtlarına yerleştirilen iki kardeşin onurlu, ibretlik ve acı dolu 
hayat hikayesini konu alan el-Yetîmân adlı roman Suudi Arabistan menşeli 
Lehâ online internet sitesi tarafından ödüle layık görülmüştür.315 

 

İbtisam Sakuş’un Romancılığı Ve Vak’ul-Huta (Ayak Sesleri) 

Vak’ul-Hutâ )الخطى  romanı Abdussamet Güneş tarafından )وقع 
Türkçe’ye çevrilmiştir. 

Roman, Siyon Dağının eteklerinde kurulu, kendilerine aykırı farklı 
mezheplere mansup olan köylerle dahi iyi geçinen, iyi yürekli halka sahip 
olan bir köye Juba Şerrife köyü tarafından acımasızca yapılan baskınla 
başlamaktadır.  

Burada yazar ilk roketin Osmanlı Camisinin duvarını vurduğunu 
belirtmiştir ki bu da 1919’daki Fransız işgaline gönderme yapıldığını 
göstermektedir. Daha önce 1919 yılında Fransız ordusu tarafından aynı 
caminin duvarlarına tıpkı bu saldırıdaki gibi gedikler açılmıştı ve bu 
gedikler kapatılmıştır, şimdi aynı izler yeniden görülmektedir. Bu iki saldırı 

 

314 Şimşek, Suriyeli Edebiyatçı İbtisam Şakuş’un Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri, s. 

8. 
315 Şimşek, Suriyeli Edebiyatçı İbtisam Şakuş’un  Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri, s. 

8. 
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arasındaki tek fark ise birinin dışarından diğerinin ise içeriden gelmiş 
olmasıdır. Yazar romanı dramatik bir hikâyeyi ele alacağını şu şekilde 
çarpıcı bir girişle gözler önüne sermektedir:. “ İki bin on yılının mart ayının on 
beşiydi. Juba Şerrife’nin etrafını askeri araçlar sardı ve doğu taraflarına ateş etmeye 
başladılar. İlk salvolar Osmanlı camisinin duvarlarını vurdu, fakat çok fazla bir şey 
yapmadı. Sadece; önceleri aynı yerden ve aynı yöne ateş açan benzer araçların 
duvarda açtığı eski deliklerin yanına yeni delikler ekledi. Yıllar önce buraya ateş 
açıldığında erkekler dabke oynuyor, kadınlar ise nağmeler mırıldanıyorlardı. Bu 
insanlar bugün dapke oynayan ve nağmeler mırıldananların babaları ve 
dedeleriydiler. Kurşunlar aynı çizgi üzerinde vızıldıyor ve şehitler birer birer yere 
düşüyordu. O gün ölüm makineleri Fransız işgal ordusuna aitti ve takvimler 1919 
yılını gösteriyordu. Bugünküler ise Esed’in ordusuydu.”316 

Maruz kaldığı saldırının etkisinde kalarak adeta bir zihin tutulması 
yaşayan, afallayıp bocalayan halkın bu durumunu, yazar “Bu bir baskın 
mıydı? Yoksa savaş mıydı? Ya da istila mıydı?” soruları ile dile getirmiş ve 
aslında tüm bu sayılanların hepsini kapsadığını vurgulamak istemiştir. 
Romanın baş kahramanı Ümmü Halime’nin eşi bir yıl önce başlayan savaşa 
katılmış olup cephededir. Savaş, Haffe’deki köylerine kadar uzanmıştır. 
Ümmü Halime, altı yaşlarındaki kızı Halîme ve henüz yaşına basmayan 
bebeği Hamza ile komşusunun evine sığınır. Halime’nin yaşadığı Haffe 
kenti bir gün saldırıya uğrar ve köyleri de artık eskisi kadar güvenli bir yer 
olmaktan çıkar. Bunun üzerine köydeki kadınlar, çocuklar ve yaşlılar 
kamyon kasalarında Haffe’den daha güvenli bir yer olan Dorin köyüne 
götürülür. Ancak burada geçirdikleri ilk gecenin sabahı bombardımanlar 
başlar.  Ümmü Halime’nin çocukları ile kaldığı evin bahçesine bir füze 
isabet eder. Artık Dorin de eskisi kadar güvenli bir yer olmadığı için tek çare 
olan Türkiye’ye iltica etme kararı alınır. Bölgeyi iyi bilen birkaç genç 
himayesinde gece boyu yürüyerek kadınlar, çocuklar ve yaşlılar 
Antakya’nın Yayladağı ilçesine ulaşırlar. Oradan da Ceylanpınar’da kurulu 
çadır kente nakledilirler. Yetkililer tarafından gayet insânî bir şekilde 
karşılanan bu mültecier, çadırlara yerleştirilir. Ancak güneşin sıcağı ve 
gecenin soğuğu çadırda yaşamı zoraştırmaktadır. Her ne kadar canlarını 

 

316 Şâkûş, İbtisam, Ayak Sesleri, Çev. Abdussamet Güneş, Cantaş Yayınları, İstanbul, 
2018, s.3 
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kurtarmış olmalarına sevinseler de Halime sürekli evlerini, el-Haffe’deki 
yaşamlarını özlüyor, babasını sayıklamaktadır. Ümmü Halime’nin aklı 
köylerinde ve cephedeki eşindedir. İnternet üzeerinden Suriye’deki 
akrabalarıyla, tanıdıklarıyla iletişim kurmaya çalışırken317, göç ederken 
yanında bulunan arkadaşı Ümmü Hasan’ın oğlu Üsame’nin, Antakya’da bir 
hastahanede yaralı olarak yattığı bilgisine ulaşır. Üsame ile iletişime geçer 
ve eşi ile ilgili bilgi alır. Eşi bir süre Antakya’da ki bir hastanede yaralı 
olarak yattıktan sonra tekrar cepheye dönmüştür. Üsame, Yahya’nın telefon 
numarasını Ümmü Halime’ye verir. Ümmü Halime yinede eşinin sağ 
olduğu için Allah’a şükreder ve ani bir kararla vatanına dönmek üzere çadır 
kenti terkederek, çocukları ve Ümmü Hasan ile birlikte yeni bir göç 
yolculuğuna çıkarak Antakya’ya doğru yol alır. Yolda eşi Yahya’yı arar. 
Yahya onları beklemekte olduğunu söyler. Ümmü Halime eşinin yanına 
dönmekten çok büyük bir mutluluk duyar. Ama aile cepheye mi gidecektir? 

Yoksa saldırıya uğramış köydeki eve mi dönecektir? Yazar, Olayların ve 
durumların akışını okuyucunun hayal gücüne bırakarak romanı bitirir.318 

 

Edebiyat Sosyolojisi Açısından Vak’ul-Huta (Ayak Sesleri) 

Roman, köye yapılan acımasız saldırıyla başlar. İlerleyen sayfalarda 
zaman geriye alınarak ülkenin bu hale gelmesinin hikayesi geniş bir biçimde 
ele alınarak anlatılır. 

“Yüzlerce askeri ve zırhlı araçlar, halinden memnun olan bu 

güvenli köye dört taraftan girdiler. Askerler araçlardan indiler ve 
köyün sokaklarına, patikalarına ve yollarına çekirge misali yayıldılar. 
Adeta Moğallar ve Tatarlar gibi saldırarak evlere zorla girdiler.”319  

Mahalle sakinleri, yaşadıkları bu olayın geçmişte de yaşanıldığını 
anımsamışlar ve bir kez daha savaşın bu insanların üzerindeki egemenliği 
gösterilmiştir.  

“ Ahmet el-Şib konuşmaya başladı.  

 

317 Şimşek, Sultan, “Göç ve İltice Mefhumları, Açısından Vak’ul Huta Romanı”, 

Vatana Dönüş Edebiyatı, Bildiri Metinleri Kitabı, Aralık 2018, İstanbul, s. 79-80. 
318 Şimşek, Göç ve İltice Mefhumları, Açısından Vak’ul Huta Romanı, s. 83-84. 
319 Şâkûş, Ayak Sesleri, s. 6. 
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‘Babamın hikayeleri halen daha hatırımda. Sanki onu şimdi 
canlı olarak dinliyorum. Olayları hayalimde tüm detaylarıyla 
izliyorum. Hatta sanki gerçeğini izliyor ve bizzat yaşıyorum.”320 

Roman, köye yapılan saldırılar esnasında yaşananlar sonrasında 
Suriyeden göç hazırlığını ele alır. Hem göç yolculuğuna hazırlanırken ve 
hem de yolculuk esnasında ülkesinin içine düştüğü bu sıkıntılı hali düşünen 
Halime, bir yıl öncesinden yaşanmaya başlayan olayları birer birer hatırlar.  
Toplum, uğradığı haksızlıklar ve gerilimler karşısında artık dayanamamış 
ve patlamaya hazır bomba haline gelmiştir. nihayetinde Abdulkadir es-Sûsî 
adında sıradan, apolitik bir devlet memurunun faili meçhul bir cinayete 
kurban gitmesinin ardından da halk galeyana gelmiş,  protestolara başlamış 
ve bu olaylar ülkedeki savaşın fitilini ateşlemiştir.  

Bu savaş, Ümmü Halîme’nin köyünde de kendisini göstermiş ve göç 
başlamıştır.  

“Siyon bölgesindeki herkes bu savaştan dolayı nefretle doldu. 
Bölgedeki tüm araçlar, arabalar, motosikletler, traktörler ve kamyonlar 
toplandı. Herkes rejimin düşürüleceğine dair tezahüratlar yapıyordu. 
İçlerinden biri; ‘ Liderlerimiz onurumuzu geri kazanmak için bize 

devrim yapmaktan başka bir çare bırakmadı.’ sözleri ile konuşmasını 
bitirdi. İşte o gün tutuşan kor bugüne kadar sönmedi.”321 

Göz hazırlıklarının tamamlanmasıyla Türkiye’ye doğru göç başlar. 
Bombaların saldırısı altındaki Dorin’den yola çıkan kafile rehber eşliğinde 
gece vakti yaya olarak Yayladağ’a doğru yol alır. Yolculuk, gece boyunca 
ıssız yollar ve patikalarda devam eder. En sonunda Hatice ve çocuklarının 
da aralarında bulunduğu Suriye halkı Türkiye’ye sığınırlar. Bu kısımda 
Türkiye’nin, vatansız kalan insanlara, Suriye halkına olan misafirperverliği, 
yardımseverliği dikkat çekmektedir.  

“ Türk bekçi yeniden döndü, selam verdi ve durdu. Bir şey 
isteyip istemediğini sordu. Uzun ve yorucu bir yolculuk geçirdikleri 
için dinlenip rahat etmesini söyledi. Vatanı çalınan kimseler rahat 

edemezler diye cevap verdi Hatice.  

 

320 Şâkûş, Ayak Sesleri, s. 12. 
321 Şâkûş, Ayak Sesleri, s.28. 
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- Çadır kentler ve sığındığınız bu topraklar sizin vatanınız 
değil. Burada yaşamın zorluğuna katlanmanız gerekiyor. Sakın refahı 
aramayın. Buradaki zorlu hayat sizleri vatanınıza dönmeye teşvik 
etsin. 

- Doğru söylüyorsunuz biz Filistinli mülteciler gibi yaşamak 
istemiyoruz.”322  

Dördüncü ve son bölümde ise Ümmü Halime ve kızı üzerinden göç 
yolculuğu, mültecilerin psikolojileri derinlemesine incelenerek, yine onların 
hikayesi üzerinden sosyal, siyasi ve bireysel mesajlar ile zamanda geriye 

doğru yolculuk yapılmış ve sonra tekrardan olay anına dönülerek canlı bir 
üslup kullanılmıştır. Roman, gurbete, göçe, mülteciliğe bir türlü adapte 
olamayan Ümmü Halime’nin, çocuklarıyla birlikte henüz savaşın bitmeyip 
güven ortamının sağlanamadığı ülkesine sürpriz dönme kararı alması ve 
sonrasında yaşananlar ile bitmektedir. Kendinin ve çocuklarının hayatını 
riske atarak alınan bu geri dönme kararı aslında özgürlük ve vatanın 
kurtuluşu için mücadelenin hiçbir şartta terkedilmemesine yönelik bir mesaj 
içermektedir. Bunu Ümmü Halime’nin Baha adında bir genç ile aralarında 
yaptığı konuşma ile doğrulamak mümkündür. 

“― Onlar Suriye’nin ellerini ve ayaklarını kesiyor, ağzını 
bağlıyorlar. Güçlerinin yettiği herkesi öldürüyorlar. Korkarım ki 

evlatlarımızdan gelecek nesiller bu vahşilerin işlediği ahmaklıkların 
bedelini ödeyecekler. Bu çocuklar her türlü işkencenin en kötüsünü 
gördüler. Elbette bunları unutmayacaklar. Zaten unutmaları da 
mümku ̈n değil.”323  

Sonralar da Ümmü Halime’nin Türk polis ile arasında geçen 
konuşmada söyledikleri bu konuyu desteklemektedir. 

“― Bunlar halkımızın onur kelimesinin manasını anlamamasını 
istiyorlar. Halk asker çizmesine adeta tapıyor. Nasıl her yere 
heykellerini yapıyorlar görmu ̈yor musun? Onlar diklenmeyen ve hep 

 

322 Şâkûş, Ayak Sesleri, s. 91-92. 
323 Şâkûş, Ayak Sesleri, s. 125. 



 

142 MODERN ARAP ROMANINA SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ DENEMELERİ 

itaat eden bir sürü istiyorlar. Biz ise bizim için vatan olacak bir ülke 
istiyoruz. Köle olarak yaşayacagı̆mız tarlalar deg ̆il…”324  

Tüm bunlar üzerine Ümmü Halime ülkesine eşinin yanına dönme 
kararı alıyor. 

Romanda halkın zamanla savaşa olan teslimiyetini görmekteyiz. 
Yalnızca siyasi açıdan özgürlük isteyen halk, Esed rejiminin, ayaklanmalara 
karşılık öldürme ile cevap vereceğeni düşünememiştir.  

Küçük yaştaki Halime, otuz hatta daha ileriki yaşlardaki insanların 
bilemeyeceği kadar bilgiye sahip olması ve tepkilerinin tıpkı bir büyük bir 
insanınki gibi olması, savaşın çocukları çocuk bırakmadığını, ve onları nasıl 
bir durumun içine soktuğunu bu romanla bir kez daha anlamış oluyoruz.  

“– Baba… Seni çok özledim.. Ben büyüdüm billiyor musun? 

Artık ev işlerinde anneme yardım ediyorum. Allah özgür orduyu 
korusun. Evimize dönecek miyiz baba? Ali Bedur öldürüldü mü?.. 
Fransızlar ülkemizden çıkarıldı mı. Nesibe ninemin yaptığı gibi biz de 
yeni bir ev yapacak mıyız?”325  

En acı yanlarından bir tanesi de çocukların ve insanların artık 
üzerlerinden bombalar yağdırılmaya alışması normal karşılanmasıdır. 
Savaşa alışmak kadar acı bir cümle yoktur. Küçük Halime, ninesinin 
anlattığı hikayelerin akılda kalıcığı ile aynı şeylerin yaşanacağı kanısına 
varmış ve büyüklerin dahi soramayacağı sorular sorarak savaşın 
gerçekliğini ve devamlılığını gösterecek sözler söylemiştir. 

“― Şimdi bir şey istemiyorum... Anne! Biz de aç kalıp 
yaprakları yiyecek miyiz? Ağaç kabuklarını ve pelit kozalaklarını 
yiyecek miyiz? Ninemin anlattığı gibi!..”326 

“― O zaman hani İbrahim Hanano? Dağda özgür ordu ile 
birlikte mi? Ninem bana anlattı ki o çok kuvvetli bir adammış. 
Babamın özgür ordu ile birlikte savaştığı Fransızlar nerede teyze?”327 

 

324 Şâkûş, Ayak Sesleri, s. 128. 
325 Şâkûş, Ayak Sesleri, s. 136-137. 
326 Şâkûş, Ayak Sesleri, s. 13. 
327 Şâkûş, Ayak Sesleri, s. 40. 
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Ayak Sesleri içinde barındırdığı anlamlar bakımından Suriye’nin 
savaş dönemine şahitlik etmektedir. Savaş ve göçe zorlanmanın yoğun 
biçimde hissedildiği bu romanda bir aidiyetin, bir arayışın, bir umudun, bir 
yaşama hakkının sorgulanmasıdır. 
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SONUÇ 

Savaş, göç ve ilticanın edebiyatçılar ve edebî eserler üzerinde 

kaçınılmaz bir etkisisi vardır. Suriye halkı, masumane bir şekilde, çeşitli 
siyasi haklar elde etmek için gösterilere başlamış ama Eset yönetimi halkına 
ölüm kusmuş ve sonrasında da iç savaş başlamıştır. 

Suriye'de, 2011'de başlayan savaştan sonra Türkiye yoğun iltica 
talebiyle karşı karşıya kalmıştır. Suriyeli edebiyatçı İbtisâm Şâkûş, 
Türkiyeye göç ettikten sonra göç ve iltica, Suriyeliler’in Osmanlı’ya bakışı, 
Suriye ve Türk halkının ilişkilerini ele alan eserler yazmıştır. 

İbtisâm Şâkûş’un “Vak’ul-Huta (Ayak Sesleri)” adlı romanı, komşu 
köyler tarafından, beklenmedik bir anda başlatılan bir saldırı ve sonrasında 
Türkiye’ye başlayan bir göçten bahsetmektedir. Eşi cephede olan ve kendisi 
çocuklarıyla beraber yola çıkan Ümmü Habibe Ceylanpınar’da çadır kente 

yerleşir. İnterneti kullanarak eşine ulaşır ve vatanına geri dönem kararı alır. 
Romanda, alınan bu karar ile özgürlük ve vatanın kurtuluşu için 
mücadelenin hiçbir şartta terkedilmemesine yönelik bir mesaj verilmiştir. 
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