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Abstract 

In the second half of the nineteenth century, especially in Syria and Egypt, 
mainly in French, and translated into other European languages, Arabic and 
published several novels. Later, around the original language (Arabic) 
written novels, as well as in England and France as a selection of these 
novels were published in magazines and newspapers. On the contrary, those 
who were translated into foreign languages, the first original Arabic novels 
in Syria, has emerged. Operated on between the years of 1865-1914 more 
than three novelists. Christians, many of them speak foreign languages, as 
well as Great Britain, France, Russia, the United States and has traveled to 
countries such as Egypt, and there are those who have received training. 
These writers of novels and stories, social issues, and education has been 
directed at moral principles. 
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Özet 

IX. yüzyılın ikinci yarısında, Suriye ve özellikle Mısır’da, başta Fransızca 
olmak üzere, diğer Avrupa dillerinden Arapça’ ya tercüme ile pek çok roman 
yayınlanmıştır. Sonraları buralarda orijinal dille (Arapça) romanlar yazılmış, 
İngiltere ve Fransa’da olduğu gibi bu romanlar dergi ve gazetelerde tefrika 
halinde yayınlanmıştır. Yabancı dillerden tercüme edilenlerin tam tersine, ilk 
orijinal Arapça romanlar Suriye’de ortaya çıkmıştır. 1865–1914 yılları 
arasında on üçten fazla romancı faaliyet göstermiştir. Bunların pek çoğu 
yabancı dil bilen Hıristiyan, ayrıca İngiltere, Fransa, Rusya, Amerika ve Mısır 
gibi ülkelere seyahat etmiş ve oralarda eğitim almış kişilerdir. Bu yazarların 
roman ve hikâyeleri sosyal konularla ahlakî esaslara ve öğretime yönelik 
olmuştur.  

 

 

1. Giriş 

XIX. yüzyıldan itibaren Suriye ve Lübnan’da, Arap Dili ve Edebiyatı’na duyulan ilgi 
artmış ve bu ülkelerde dünya edebiyatından çeviri hareketleri yoğun olarak 
başlamıştır. Bunun başlıca ve belki de en önemli nedeni, baş gösteren yabancı 

                                                        

* Bu makale Prof. Dr. Nevzat H. YANIK danışmanlığında 2013 yılında doktora tezi olarak kabul 
edilen “Çağdaş Suriye Romancılığında Halîm Berekât ve Toplumcu Gerçekçi Romanlarının 
Çözümlemesi” başlıklı tezinden üretilmiştir. 
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işgalleri ile başlayan kültür hareketleridir. Bu kültür hareketlerine, özellikle 
Fransız edebiyatının etkisi çok olmuştur. Lübnan’da olduğu gibi Suriye’de de, 
Fransız manda yönetimi sırasında yazarlar ve yayıncılar için en çok Fransa veya 
Batı ülkelerinden birinde okumuş bir aydın seçkinler grubu söz konusudur. Fakat 
Fransızlaştırma etkileri Suriye’de pek derine gitmemiştir. Bu durum Lübnan’dan 
farklı olarak burada, ne politik alanda ne de yazarlık alanında milli hareketlere bir 
engel oluşturmamıştır. (Kadûr 1989: 65) 

Lübnan ve Suriye, aynı coğrafyada bulunmalarına karşın romancılık alanında 
verilen eserlerin pek çoğunda bariz farklılıklar görülmektedir. Özellikle bu iki ülke 
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Fransa’nın egemenliğiyle birbirinden ayrılınca, iki 
ülke arasındaki gelişim farklı alanlara sapmıştır. Bunun sonucunda da her iki 
ülkenin yazarları konu ve üslup bakımından birbirinden farklı eserler vermeye 
başlamışlardır. Örneğin, Lübnan’da dinî cemaatlerin çok sayıda oluşundan ötürü, 
bu ülkedeki bölgesel basın, bu konuyla daha çok ilgilenmeye başlamış, ancak 
Lübnan’a özgü bu dinî bölünme Suriye’de daha az seviyede olmuştur. (Landau 
2002: 56) 

Bu bölgede bulunan Suriye ve Lübnan gibi devletler arasında Ürdün de yer 
almaktadır. Romancılık alanında eserler vermeye çalışanlar, bu coğrafyada sanatın 
beslendiği kaynağın ve kendilerinin de ilgi duymaya başladıkları sanatsal 
yönelimin bir tek olduğuna inanmışlar, böylece kendilerini büyük bir otorite 
karşısında şaşkınlık içerisinde bulmuşlardır. Mesela, roman alanındaki 
çalışmaların çoğunluğu Suriye’de, çok az bir bölümü ise Filistin’dedir. Lübnan’da 
ise tarihi ve öğretici romanların sayısı giderek artmaktadır. Lübnan mücadeleci ve 
savaşçı roman türünü oluşturamamaktadır. (el-Fâhûrî 1986: 71) 

Bunların yanı sıra romancılık alanında verilen eserlerle derin bir etkileşim 
içerisinde olan çağdaş dönem roman yazarlarının görüş ve düşüncelerinden 
çıkarılacak pek çok şey bulunmaktadır. Yazarların içerisinde bulundukları ekoller 
ve eğilimler, sanatsal olgulara ve bilimsel gerçeklere dayanmamaktadır. Bu 
bilimsel gerçekler çerçevesinde yapılan araştırmalar, ya yazarların isimlerini, 
anavatanlarını ve bulundukları coğrafyayla olan ilgilerini göz ardı etmekle, bunları 
sınırlandırmakla ya da zekice olmayan bir yöntemle bu yazarların isimlerini 
birbirine karıştırıp amaçlanan bütünlüğü bulmaya çalışmakla sonuçlanır. Bu 
şekilde edebî çalışmaların çok sayıda olmasını gerektiren doğru ve sağlıklı bir 
etkileşim de oluşmamış olur. Bu gibi araştırmalardaki önemsiz ve geçici bakış 
açıları, tarihi roman yazarlarının, örneğin Lübnanlı tarihi roman yazarlarının ne 
kadar çok olduğuna işaret etmektedir.  

Mısır’dan sonra roman sanatını tanıyan ve bu alanda yapılan çalışmalara katılan ilk 
ülkenin Lübnan olduğu bilinmekle birlikte, bu konuda kesin bilgiler mevcut 
değildir. Fakat kesin olan bir şey vardır ki, bu da roman sanatı Lübnan’dan sonra 
çok kısa bir süre içerisinde Suriye’de ortaya çıkmıştır. Ancak Filistin’de ortaya 
çıkması oldukça zaman almıştır. Bilindiği üzere roman alanında ilk çalışmalar 
Mısır’da örneklerini bulmuş ve çok geçmeden Mısır, Lübnan’da bulunan roman 
yazarlarını da etkisi altına almıştır. Gayet açık ve net bir şekilde görülmektedir ki, 
Mısır’a göç eden Lübnanlılar, Batılı tarzda kaleme alınmış edebî türleri tercüme, 
alıntı ve taklit yöntemleriyle aktarmaya çalışmışlardır. (en-Nessâc 1980: 88) 
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XIX. yüzyılın ikinci yarısında Mısır’ın aksine, Lübnan halkının istediği şey tam 
olarak bu değildi. Çünkü Lübnanlıların, daha önceki dönemlerde yeni nesli Avrupai 
tarzda romanlar yazmaları için teşvik etmiş olmalarından dolayı,  artık yeni nesil 
bu tarzda yazılmış romanları okumaya, onları tercüme etmeye ve sonra da 
onlardan alıntılar yapmaya başlamıştır. (en-Nessâc 1980: 90; es-Sa‘âfin 1986: 46) 

Öyle ki, Lübnanlı yazarlar yazılarını el-Ehrâm, el-Mukattam gibi günlük gazeteler 
ile el-Hilâl, el-Muktataf ve el-Câmi‘a gibi dergilerde kaleme alıyorlardı. Hikâye ve 
roman unsurlarını taşımayan tarihi romanlardaki eğitici ekolün en büyük payının, 
Corci Zeydân’a ait olduğu inkâr edilemez. Bütün bunların yanı sıra Mısır, Batılı 
tarzda roman yazma sanatını oldukça erken dönemlerde tanımış ve Mısır’da 
yaşayan büyük yazarlar romancılık macerasıyla uzun uzadıya ve detaylı bir şekilde 
ilgilenmeyi sürdürmüşlerdir. Öyle ki, bu ilginin çok kısa bir süre içerisinde sona 
ermediğini söylemek daha doğru olacaktır. Ancak Lübnan’da bütün edebî canlılık 
ve hareketlilik olguları, I. Dünya Savaşı esnasında ve daha sonrasında sona ermek 
mecburiyetinde kalmıştır.  

Savaşın devam ettiği altmışlı yıllarda Lübnan’da, edebî öneme ve değere sahip, 
neredeyse hiçbir çalışmanın yayımlanmamış olduğu doğrudur. Bu durum, II. Dünya 
Savaşı sürecinde de bu şekilde devam etmiştir. Fakat daha sonra Lübnanlılar için 
romancılık çalışmalarıyla ilgili yeni bir kapı yavaş yavaş aralanmaya başlamıştır. 
Bu durumda Lübnanlıların Mısır’da üstlendiği rolün, sadece tercüme ve bilgi 
aktarım alanlarında olduğunu söylemek mümkündür. Diğer bir ifadeyle onlar, 
tercüme faaliyetlerinden başka herhangi bir alanda kendilerini ortaya 
koyamamışlardır. (Hanne 1987: 146) 

en-Nessâc’ın ifadesine göre Lübnan’daki bazı yazarlar, ilk sanatsal örnekler olması 
bakımından, secili nesre ilgi gösteren halkın saygın bir kısmının isteklerine ve 
temennilerine uygun olarak çalışıp gayret göstermişler ve Arap makâmâtı tarzında 
edebî denemeler yazmışlardır. Fakat saf ve gösterişsiz sanatsal değerlere ulaşma 
hususunda ve özellikle de romancılık sanatında başarılı olamamışlardır. (en-
Nessâc 1980: 89) 

Nâsîf el-Yâzicî (1800-1871) ve Ahmed Fâris eş-Şidyâk (1805-1887) gibi yazarların 
kaleme almış olduğu tüm çalışmalar, el-Hemedânî ve el-Harîrî’nin makâmelerinden 
ilham almıştır. el-Yâzicî, ilk kitabı “Mecma‘u‘l-Bahreyn” (İki Denizin Birleşmesi, 
1856) ve ikinci kitabı “es-Sâk ale’s-Sâk fîmâ huve’l-Fâryâk” (1855)’da el-Harîrî’nin 
makâmelerinden etkilenmiş ve onları örnek almıştır. Öyle ki, el-Yâzicî’nın 
makâmeleri zaman içerisinde her yönden el-Harîrî’nin makâmelerine benzer bir 
hale gelmiş ve el-Yâzicî’nın eserlerinde ana kahramanın siması, dilencilik yapmak 
zorunda olan bir edip olarak okuyucularının karşısına çıkmıştır. Yazar, 
uygulamalarında onun kızıyla ve çocuklarıyla olan düşmanlığını reddeder. İşte 
burada husumetlerle ilgilenen bir hâkim olur. Biçim olarak hem şiir hem de seci 
türünde yazılmış bir eserdir. (Yazıcı 2009: 131-160)  

Hiç şüphesiz Harîrî burada Yâzicî’dan daha zayıf ve daha hassastır. O Kahire, 
İskenderiye, Dimyat Yemen ve Kufe hakkında yapmış olduğu uzun uzadıya 
konuşmalarında, hiç de samimi ve içten olmamıştır. Kesin olan şey, onun Lübnan’a 
dönme isteğidir. Sadece Ahmed Fâris eş-Şidyâk, Yâzicî’dan daha çok gelişme 
göstermiş ve onun dört makâmesiyle ilgilenmiştir. eş-Şidyâk, biyografik çalışmalar 



286         Emekli, İ. (2017). Modern Syrian Novel Writing 
 

çerçevesinde, evlilik ve boşanma davalarıyla ilgilenmiştir. Orada ismi “Fâryâk” olan 
bir kişinin yaşamıyla ilgili aşamaları da çalışmasına eklemiştir. O, adeta isminin bir 
özeti gibidir. Doğu toplumunu, acımasız ve sert bir dille eleştirmektedir.  (el-Eğânî 
1973: 231) 

Nâsîf el-Yâzicî’nın makâmeleri ifade, konuşma ve tasvir unsurlarından bir kısmıyla 
el-Harîrî’nin makâmelerinden farklılıklar göstermesine rağmen, eserlerinde 
makâmelerin kurallarına karşı çıkmaya cesaret edememiş; seci sanatını kullanmış, 
anlaşılması güç ve abartılı sözcüklere dayanmıştır. Aslında Yâzicî, romanlarını 
alışılagelmiş tasvirlere uygun bir şekilde kaleme almayı hedeflemiştir. İşte bu, 
hikâyecilik sanatına yakın olan bir sonucun, makâmât ve bilindiği gibi Arap 
hikâyesinin bir mirasının olduğunun açık bir işaretidir. Fakat romanlarını modern 
tarzda ve konularda yazmaya başlayan Lübnanlılar için bu bir dayanak ve örnek 
olmamıştır. Bunun manası şudur: Lübnan’daki modern Arap romanını, Mısır’da 
olduğu gibi klasik Arap hikâyeciliğinin bir uzantısı olarak kabul etmek kesinlikle 
mümkün değildir. (Yazıcı 2009: 140) Öyle ki, Lübnan Arap romanı XX. asrın 
başlarında akımlar veya içerisinde bulunan sanatsal ekollerle veya açık ve belirli 
bir eğilimle henüz tam olarak tanışmamıştır. 

Esasen Lübnan’da modern roman yazarlığının doğuşunda Arap Göç Edebiyatı’nın 
saç ayakları olan önemli isimleri unutmamak gerekir. Öyle ki, Corcî Zeydân’dan 
sonra 1918 yılında Cubrân Halil Cubrân romantik romanı “el-Ecnihatu’l-
Mutekessira” (Kırık Kanatlar) ile Arap romancılığının üzerine doğmuş ve otuz yılı 
aşkın bir süre sonra, Cubrân Halil Cubrân’ın peşinden Mihail Nuayme “Likâ” 
(Kavuşma)  adlı romantik romanıyla 1946 yılında ve 1939 yılında Tevfîk Yûsuf 
‘Avvâd “er-Rağîf” (Somun Ekmek) adlı sosyalist realizme yönelik tek romanıyla 
Arap edebiyatında ortaya çıkmış ve bu şekilde yıldızları parlamıştır. (Hâfez 2003: 
39-62) 

Lübnanlı roman yazarı Süheyl İdrîs’in başlangıçtan itibaren, yalnız başına 1953 
senesinde yayımlanan el-Âdâb dergisinde yazmaya başladığını söylemek 
mümkündür. Çünkü İdrîs, matbaacılık işleri için ilk olarak Dâru’l-Âdâb’ı inşa etmiş 
ve dergide yayımlanan makaleleri kontrol etme ve düzeltme işlerinde orada 
çalışanlara zaman zaman yardımcı olmaya çalışmıştır. İdrîs, tercüme etme işini 
kabul ettiği matbu kitaplara ancak bu şekilde ulaşabilmiştir. Böylece Süheyl İdrîs, 
sergilemiş olduğu başarıdan ötürü dergide veya matbaada basılmayı hak eden kısa 
hikâyelerin basım işiyle görevlendirilmiştir. Hiç şüphesiz bu, yazar için sosyal veya 
genel anlamda bir gereksinim değil; aksine onun için şahsi bir gereksinim ve 
Lübnan’daki olguların ve etkileşimlerin sonucunda gerçekleşebilecek olan özel bir 
arzu gibidir. Bu nedenle onun bu arzusu, sadece kendi düşüncelerini ve onu taklit 
eden küçük bir grubu temsil etmektedir. Süheyl İdrîs’in romanları kendi yolunda, o 
dönemin önemli kadın roman yazarı Leylâ Ba‘albekkî (1936)’nin romanları gibi 
büyük bir başarıyla ilerlemiştir. (en-Nessâc 1980: 95; Yazıcı 2009: 156) 

Süheyl İdrîs, öğrenim görmüş oldukça kültürlü bir yazar olup, Lübnan düşünce ve 
kültür hayatında oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Doktorasını Paris’te 
Sorbonne Üniversitesinde tamamlamıştır. Yazarın ilk kişisel tecrübesi, Paris’te 
üniversite yıllarında, Arap medeniyetiyle olan ilk karşılaşmasında gerçekleşmiştir. 
Sonra çok geçmeden bu tecrübe, varlık konusunda bir ekole, sağlam bir prensibe 
ve Arap Milliyetçiliği için de genel bir hedefe dönüşmüştür. Davranışlarda, 
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yapılanmada ve gelişip ilerleme sürecinde Süheyl İdris’in Batı kültür ve medeniyeti 
için önemli bir temsilci haline gelmesiyle birlikte, bütün bunları ilk olarak 1953 
yılında “el-Hayyu’l-Lâtînî” (Latin Mahallesi)  ve daha sonra “Eşvâk” (Özlemler, 1947), 
“Nîrân ve Sulûc” (Ateşler ve Karlar, 1948), “Kulluhunne Nisâ'” (Hepsi Kadındır, 
1949), “ed-Dem‘u’l-‘Azb” (Tatlı Gözyaşı, 1956), “Rahmâke yâ Dımaşk” (Dımaşk Allah 
sana acısın, 1965), “el-‘Arâ’ ” (Çıplaklık, 1977), “Ekâsîs Ûlâ” (İlk Öyküler, 1977) ve 
“Ekâsîs Sâniye” (İkinci Öyküler, 1977) adlı eserlerinde ele almıştır. (Vattâr 1985: 
241)  

Süheyl İdrîs bu durumu şöyle diyerek desteklemektedir: “ Hiç şüphesiz Modern 
Arap Hikâyesi, bizim klasik edebiyatımızla bağlantısı olmayan, oldukça yeni bir 
türdür. Roman ise çeşitli biçimlerde ve türlerde batı hikâyesiyle ilişkisi olan bir 
türdür. Bu, yeterli özeni ve alakayı göstermemiz gereken çok önemli bir gerçektir. 
Lübnan’daki yeni roman türünün, Arap mirasıyla kültürel anlamda bir ilişkisi 
olmalıdır. Aksi takdirde o dönem yazarlarının da bildiği üzere, yabancı roman 
türünü tercüme yöntemiyle ya da doğrudan doğruya alarak, bir taklit dönemi 
başlamış olur. Şayet bizler biçimsel ve konusal özelliklerin çoğalması sürecinde 
araştırmalarda bulunmuş olsaydık; Lübnanlıların yirminci yüzyılın ilk yarısının 
sonlarına kadar yazmış oldukları eserlerin, eksiksiz ve mükemmel romanlar 
türünde hiç de başarılı olmadıklarını kolaylıkla görebilirdik. Hiç şüphesiz yazılan 
her eser, ilk başlarda muhteşem bir üslupla yazılmış olmayacaktır. Hatta yazarlar, 
eğitici veya ahlaki amaçla yazılmış eserleri ya da okuyucuların memnuniyeti 
karşısında kendi hedefleri ve üslupları arasında kararsız kalabilmişlerdir. Bu 
nedenle de zaman içerisinde bu yazarlar, her türde eserler vermeye 
başlamışlardır: Bir defasında tarih konusunda, başka bir kez entrikalar ve 
maceralar hakkında, üçüncü olarak Müslüman kadının erkek hâkimiyetinden 
kurtulup özgürlüğüne kavuşması hakkında ve son olarak da duygular ile aşk 
hakkında ve bu ikisi etrafında cereyan eden konularda eserler yazmışlardır. Fakat 
bu dönem yazarları çoğunlukla burjuva sınıfındandırlar. Kendi şahsi duygularını ve 
fikirlerini yorumlamak isterler. Bu yazarlar daha çok düşüncelerini, arzu ve 
isteklerini ödünç aldıkları batılı burjuvaları taklit etme çabası içerisindedirler. Bu 
yazarlar, onların sanatsal biçimini taklitte başarılı olamadıkları zaman, böylesi bir 
durumda güçlü ve sağlam bir taklitten söz etmek kesinlikle mümkün olmamıştır. 
Lübnanlı yazarların roman yazmaları, Lübnanlıların açık tavrından ve Lübnan’daki 
maddi sosyal ilişkilerden dolayı bir anda ortaya çıkmamıştı. Düşüncelerini açıkça 
dile getirmeme gizliliği ve içerisinde bulundukları durumu muhafaza etmeye 
çalışmaları neticesinde sanatsal bağlamdaki ilgisizlikleri eserlerine yansımıştır.” 
(Şalak 1974: 120; Cum‘a 2004: 33-44) 

On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında, Suriye ve özellikle Mısır’da, başta 
Fransızca olmak üzere, diğer Avrupa dillerinden Arapça’ ya tercüme ile pek çok 
roman yayımlanmıştır. Sonraları buralarda orijinal dille (Arapça) romanlar 
yazılmış, İngiltere ve Fransa’da olduğu gibi bu romanlar dergi ve gazetelerde seçki 
olarak yayımlanmıştır. Yabancı dillerden tercüme edilenlerin tam tersine, ilk 
orijinal Arapça romanlar Suriye’de ortaya çıkmıştır. 1865–1914 yılları arasında on 
üçten fazla romancı faaliyet göstermiştir. Bunların pek çoğu yabancı dil bilen 
Hıristiyan, ayrıca İngiltere, Fransa, Rusya, Amerika ve Mısır gibi ülkelere seyahat 
etmiş ve oralarda eğitim almış kişilerdir. Bu yazarların roman ve hikâyeleri sosyal 
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konularla ahlakî esaslara ve öğretime yönelik olmuştur. (Mûsâ 1994: 247; Savran 
1991: 164-165) 

Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarına kadar Suriye ve Lübnan coğrafi olarak bir 
bütündür. Bu arazi farklılıkları savaş sonrasında Fransızların eliyle 
gerçekleşmiştir. Suriye’nin çağdaşlaşma serüveni ise Fransız kaynaklı Batı 
etkisinde Arapça basının oluşumuyla başlamıştır. Suriye Arap basını kısa sürede o 
kadar hızlı yol almıştır ki, Osmanlı matbuatının elli-altmış yılda katettiği yolu on 
yılda tamamlayabilmiştir. 1920-1939 yılında Suriye’de çıkan gazetelerin sayısı 
375’i bulmuş ve bunların büyük bir kısmı ulusal bazda faaliyet göstermiştir. 
Tamamına yakını Şam’da yayımlanan bu gazeteler politika ve edebiyat ağırlıklı 
olmuştur. 

İki Dünya Savaşı arasında Suriye, Fransa’nın mandası olmuş, ancak 1945 yılında 
bağımsızlığına kavuşmuştur. Fransız mandası döneminde birçok Suriye aydını 
tarafından Fransızlar işgalci olarak görülmüş ve onlara karşı bir ulusal tepki 
oluşmuşsa da, Suriye aydını düşünsel olarak Fransa’dan beslenmiştir. Zaten 1918-
1945 yılları arasında Suriye’de aydın olmak demek, Fransa veya Batı ülkelerinin 
birinde eğitim almış demektir. Çağdaş Suriye’de okumuş seçkinler sınıfı bu şekilde 
oluştu. Bu eğitim, düşünce ve kültür alanında yaşanan Fransızlaşma, Suriyeli 
aydının ve zekâsının temel yapısını teşkil etmiştir. Suriye aydını Mısır ve 
Lübnan’daki kardeş Arap aydınlarından farklı olarak derine inmemiş, etkinliklerini 
daha çok gazetecilik alanında sürdürmüştür. Yine Suriye’de Fransızlaşma politik 
anlamda güçlü bir temele oturmadığından Lübnan’daki gibi ulusal duyguların 
pekişmesinin önünde güçlü bir engel olmamıştır. Suriyeli zihinler, daha çok 
duygular üzerinden milliyetçi naralar atmayı seçmiştir. Fransızlaşma, Şam’da 
şarkıcı bir ulusçu şairler kesimi doğurmuştur. Bu yüzden Suriye çağdaş aydın 
kimliğinin ilk göze batan isminin Hayruddîn ez-Ziriklî olmasına şaşmamak gerekir. 
Ziriklî, kafasındaki akıl çekirdeğinin milli duygularla yeşerdiğini görünce kendisini 
halkın ortasına atmış, hisli ve hırslı şiirleriyle sokak arasında biriken gençlere, 
halkın bir araya geldiği toplantılara katılarak adeta kıyameti koparmıştır. 
Görünümü ve tavırlarıyla, Cahiliye döneminde pazarları şenlendiren Arap 
kasidecilerine benzediği söylenir. Bir farkla o, artık farklı bir lisanı ve düşünceyi 
konuşturmaktadır. 

İkinci Dünya Savaşı sırasında şiir Suriye Arap edebiyatında önemli bir yer 
tutmuştur. Edebiyat demek 1930’lara kadar Suriyeli için şiir demektir. Örneğin; 
Ḫayruddîn ez-Ziriklî’nın şiirleri, halk toplantılarında, devlet bağımsızlığına yönelik 
politik eylemlerde okunmuş, yürüyüşlerde bildiri olarak onun şiirleri dağıtılmıştır. 
Çoğunlukla klasik Arap şiirine hem içerik hem de biçim bakımından çok 
benzemesine rağmen, bu şiirlerin halk kitleleri üstünde etkileri çok büyük 
olmuştur. Bu dönemde diğer Arap ülkelerinde olduğu gibi Suriye’de de, nesir pek 
gelişmemiştir. Ancak hemen her ülkede hikâye dergileri yayımlanmaya 
başlamıştır. Başka dergiler, günlük gazeteler de tarihi konularda uzun, tefrika 
romanlar ve polisiye romanları yayımlamıştır. Bütün bunlar nispeten büyük bir 
okuyucu kitlesini çekmeyi başarabilmiştir. (el-Kiyâlî 1968: 255) 

Suriye edebiyatında şiir türünden sonra ikinci büyük gelişme hikâye türünde 
olmuştur. Suriye hikâyesi üzerinde çalışmalar yapan araştırmacılar, bu sahadaki 
gelişmeleri devrelere ayırmışlar ve böylece daha kesin neticeler elde etmeyi 
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amaçlamışlardır. Na‘îm el-Yâfî, Suriye hikâyeciliğindeki gelişmeleri dört devreye 
ayırmıştır. Bu dönemler:  

 el-Fetretu’l-Bidâiyye (başlangıç dönemi), yoğun rivayet dönemi, 1930- 
1936. 

 el-Fetretu’l-İntikâliyye (geçiş dönemi), romantik hikâyecilik dönemi, 1937-
1941. 

 Fetretu’l-Muhâvele (çabalama dönemi), şekil-biçim dönemi, 1946-1950. 

 Fetretu’r-Riyâde ve’t-Tekvîn (öncü ve biçimlenme dönemi), 1950’den 
günümüze. 

Oluşum ve biçimlenme dönemi temsilcileri arasında Suriye’nin ilk hikâyecilerinden 
olan Alî Hulkî, Muhammed en-Neccâr, Alî et-Tahtavî, Vidâd es-Sekâkînî, Tevfîk 
Yûsuf ‘Avvâd ve ‘Abdusselâm el-‘Uceylî gibi önemli isimler bulunmaktadır. (Hazer 
2004a: 65; el-Hatîb 1991: 68) 

1930’lu yıllarla birlikte Suriye edebiyatı, Fransız mandasında oluşundan dolayı 
İngiliz, Alman ya da Rus etkisinden ziyade, Fransız etkisinde kalmıştır. Bu 
dönemde Suriye’de eğitim-öğretimde geleneksel metotlardan modern metotlara 
doğru hızlı bir geçiş olmuştur. Öyle ki, Suriye toplumunda Avrupai hayat tarzına 
özlem duyan ve yeni oluşmaya başlayan burjuvazi bir kesim yavaş yavaş varlığını 
hissettirmeye başlamıştır. Bu burjuvazi kesim Fransız yazarlardan Alexandre 
Dumas, Andre Gide, François Mauriac, Marcel Proust, Georges Duhamel ve özellikle 
Guy de Maupassant’ın eserlerini okuyor ve bu durum Suriyeli yazarların, 
eserlerinde açıkça görülebiliyordu. Suriyeli yazarların bu isimleri seçmelerinin 
gerekçesi, hiç şüphesiz Suriyeli aydın kesimin de söz konusu Fransız yazarlarının 
eserlerindeki tarihi, toplumsal eleştiriye açık konulara, realist tasvirlere ve 
romantik havalı hayal ürünlerine hayran olup; onları tercih etmeleriydi. Önceleri 
bizzat yaşanan gerçeklerden yüz çevirmek gibi sayılan, geçmişe yönelik hikâye 
türü ön planda olmuştur. Ancak belli bir süre sonra, şimdiye yönelik, toplumsal 
sorunları irdeleyen yönelimler ortaya çıkmıştır. Fransız mandasında oldukları o 
günlerde Suriyeli okurun, milliyetçiliğin de vermiş olduğu bir cesaretle, tarihi 
konulara daha çok ilgi göstermesi, Suriye edebiyatında tarihi konuları daha cazip 
bir hale getirmiştir. Birçok denemeden ve kısa hikâyeden sonra Suriye 
edebiyatında tarihi roman, Ma’ruf el-Arnâvût (1892–1948) (el-Yâfî, 1982: 94)  ile 
gerçek kimliğine kavuşmuştur. Tarihi romanların en seçkin yazarı olan Arnâvût, 
yirmi otuz yıl önce Corci Zeydân’ın Mısır’da bulunduğu edebî konuma Suriye’de 
gelmeyi başarmıştır. Arnâvût, Fransız roman tarzını iyi benimsemiş ve Arapçaya 
aktarmış olduğu çevirileriyle bu yeteneğini daha da geliştirmiş olan bir isimdir. 
Arnâvût’un hikâyelerinde Mustafa Lutfî el-Menfaluti ve Cubrân Halil Cubrân’ın 
etkisi sezilir. (el-Yâfî 1982: 96) 

Ma’ruf el-Arnâvût’un, Hz. Muhammed’in yaşam öyküsünü konu edinen “Seyyidu 
Kureyş” (Kureyş’in Efendisi) adlı ilk romanı 1929 yılında yayımlanmış, bin 
sayfadan oluşan bu roman ilk iki yıl içinde üç baskı yapmış ve her defasında kısa 
sürede tükenmiştir. 1936 yılında yazarın iki ciltlik “Ömer”, 1941’de Endülüs 
fatihinin yaşamını konu alan “Tarık b. Ziyad” ve 1942 yılında Peygamberin kızını 
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konu edinen “Fatıma” romanları peş peşe gelmiştir. el-Arnâvût kendisinden sonra 
Ali et-Taḥtâvîler’e örnek olmuştur. (es-Sa‘âfîn 1986: 51) 

Arnâvût hakkında bilinen tek şey, onun aristokrat bir aileden geldiğidir. Çünkü 
yazar, tarihi karakterlerini çoğunlukla aristokrat bir dünyadan seçmektedir. 
Romanlarında atlı süvariler, prensesler, patrikler ve liderler bulunmaktadır. 
Okuyucuyu Ğassani saraylarından Bizans saraylarına, Kudüs türbelerinden 
Mekke’deki Hatice Sarayına ve Şam’daki Yezîd Saraylarına alıp götürmektedir. 
Okuyucuyu Got Kavmi’nin prensleriyle, Kureyş’in ileri gelenleriyle, Kinde 
Kabilesi’nin prensesleriyle, Ğassân ve Rum hükümdarlarıyla tanıştırmaktadır. 
Arnâvût, eserlerinde Mekke’den, Sina’dan, Dımaşk’tan, Bizans’tan, Taberiye’den, 
Kudüs’ten, Mağrib’den ve Endülüs’ten seçmiş olduğu yetmiş beşi aşkın tarih 
kahramanı ile geçmişin karanlığında ele alıp işlediği olaylar arasında hiçbir 
değişiklik yapmamıştır. (en-Nessâc 1980: 118) 

Romantizm akımının yanı sıra, Suriye edebiyatında sosyal problemler de sıkça 
irdelenmiştir. Edebiyatçılar kendileri açısından elzem görünen sosyal reformlara 
bazen üstü kapalı bazen de geçiştirerek işaret etmişlerdir. Realizmin etkisindeki 
çoğu edebiyatçı, Hannâ Mîne dâhil, toplumun genelinin karşı karşıya kaldığı, kendi 
hayatlarında geçmişte ve şu anda çektikleri sıkıntılarını, özlemlerini, hayallerini, 
eserlerinde işlemiş, dolaylı da olsa toplumsal problemleri ve çarpıklıkları dile 
getirmiş, bazen de çözüm yollarını göstermeye, halkı bilinçlendirmeye ve 
çarpıklıklar hakkında uyarmaya çalışmışlardır. (Abbâs 1985: 122) 

Suriye edebiyatında o dönemlerde yazılmış bu tür romanların okuyucuları,  bütün 
bu eserler arasında, yazarın isminin farklı oluşundan başka hiçbir açık ve anlaşılır 
fark göremezler. Aslında bütün romanlarda sanatsal bütünlük ile konusal 
eksikliklerin olduğu hissedilmektedir. Öyle ki, bu tür romanlarda bir düşünceden 
diğer bir düşünceye, bir konudan başka bir konuya geçilmiştir. Bu romanların bir 
öncesiyle bir sonrası arasında hiçbir alaka ve benzerlik yoktur. Bütün hepsi mekân 
ve zaman unsurlarının önemini anlamaya işaret etmez ve bunları göstermez. Ele 
alınan tasvirler genellikle okumaya dayanır ve böylece kitaplardan metinlere 
taşınır.              

Suriye edebiyatında şair, hikâyeci ve romancıların bağlandıkları edebî ekol 
genellikle romantizm olmuştur. Romantik ekol, bütün o kötümser duygusallığı ile 
Suriye edebiyatına daha Birinci Dünya Savaşı’nda girmiş ve o zamandan beri de 
saltanatı hep süregelmiştir. Subhî Ebû Ḳarîma’nın hikâyeleri ve şiirleri bunun bir 
kanıtıdır. Bu akımın yazarları aşk ihtirasını hikâyelerinde, trajik sonla anlatmaya 
düşkündürler. (Landau 2002:  68)   

Çağdaş Suriye Arap Romanı, sanatsal eğilimleri ve akımları romantizmden, 
kaydedilmiş, eleştirel ve sosyal realizmden, varoluşçuluktan tanıyıp 
öğrenmektedir. Bu yönelimler, Suriye’deki roman ile ilgili çalışmalarda açık ve net 
bilgileri şekillendirip bir araya getirmektedir. Daha sonra bütün bu bilgilerin 
ışığında, sosyal değerlerini arayıp bulmaya çalışan çok sayıda yazarın, kendi 
aralarında sınıflandırılmasını gerekli kılar. Burada her yazar, kendi sorununu tek 
taraflı ve şahsi maceralarına uygun bir şekilde hesaba katmaz, ancak tek bir yazar 
açısından değerlendirmeye çalışır. Çünkü her yazarın kendisine has bir felsefesi, 
inandığı inançları ve tezleri vardır. Belki de bu durum Suriye’deki roman 
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yazarlarının, bir veya birden çok başka yöntemle siyasi, sosyal ve ekonomik 
açılardan, toplumlarının içerisinde bulunduğu durumlarda, kültürel ve düşünsel 
kanallardan faydalanarak, toplumlarına ne gibi şeylerin fayda getireceğine bağlı 
kalıp, sadece bunları düşünmelerinden kaynaklanmaktadır. (el-Faysal 1990: 74) 

Suriye’deki roman yazarları, kaleme aldıkları çalışmalarının birçoğunda 
toplumlarını ilk sıraya koyarak, toplumlarına karşı ayaklanıp direnmeyi veya 
toplumlarını her yönden eleştirmeyi ya da toplumlarının biçim ve yapılarını 
yeniden inşa etmeyi düşünürler. Suriyeli yazarlara göre Suriye toplumu, şayet 
romantik bir giysinin içerisinde dolaşmayı kabul ederse,  bu durum onu diğer 
toplumlar için siyasi, fikri ve ekonomik baskılar yönünden doğrudan bir istek 
unsuru haline getirir. Yani Suriye toplumu bütün sorunların üstesinden romantizm 
akımı sayesinde değil, ancak realizm sayesinde gelebilir. Yazarların zihinlerinde 
bulunan toplumlarıyla ilgili suret, ancak bu şekilde kesinlikle hiç kaybolmamış 
olur. Aynı şekilde Suriyeli roman yazarlarının görüş açıları, ya kendi toplumlarına 
karşı şiddetli bir yakınlaşmayla veya korkutucu bir uzaklaşmayla, ona karşı büyük 
bir sevgiyle veya sınırlanamayan bir isyanla belirlenmektedir. İşte Suriyeli yazarlar 
için, toplumlarının içerisinde bulunduğu durum bundan ibarettir. (Salîybâ 1958: 
102) 

Tıpkı Mısır’daki roman yazarları gibi Suriye’deki roman yazarları da kendileri 
tarafından örnek alınıp benimsenmesi gereken kurallar olduğunu 
düşünmektedirler. Öyle ki, Suriyeli roman yazarları Mısırlı roman yazarlarının 
sanatsal yöntemlerini uygulayıp, konusal ve düşünsel yönden onların atmış 
oldukları adımları takip etmeye çalışmışlardır. Önceleri Mısırlı yazarları mahalli 
yazarlar olarak kabul etmekle birlikte daha sonra bu düşüncelerinden vazgeçip, 
Mısırlı yazarların eserlerini, Suriye bölgesinde daha geniş bir coğrafyada okumaya 
başlarlar. Bu demektir ki, başlangıç dönemindeki yazarların birçoğu, Suriye’deki 
hikâye ve roman sanatıyla ilgili çalışmalarına, Mısırlı önemli yazarları okuyarak ve 
onları tanıyarak başlamışlar, bu eserleri okuduktan sonra Mısır romanının 
geçirmiş olduğu aşamaların, Suriye romanının izlediği aşamalarla hemen hemen 
aynı olduğunu fark etmişlerdir. (Dekkâk 1965: 63)  

Eleştirmenler ve araştırmacılar Şekîb el-Câbirî’nın 1937 yılında yayımlamış olduğu 
“Nehm” (Tutku) adlı romanın, Suriye romanı için tam anlamıyla sanatsal bir 
başlangıç olduğunu düşünmektedirler. Bu roman, romantik üslupta yazılmış bir 
romandır. Eleştirmenlerden ve araştırmacılardan bir kısmı, bu roman ile 
Muhammed Huseyn Heykel’in “Zeyneb” adlı romanı arasında tam bir benzerlik 
olduğunu düşünmektedirler. Diğerleri ise bu durumu kabul etmeyerek, iki savaş 
arasındaki dönemde sadece “Zeyneb” romanının olduğunu ve bu nedenle o 
senelerde gökyüzünde tek bir yıldızın yani onun parladığını söylerler.  Onlara göre 
“Zeyneb” edebiyat dünyasında bütün ilgiyi üzerine çeken tek romandır. (en-Nessâc 
1980: 110) 

Araştırmacılardan biri 1937 yılında Suriye’de yazılmış olan ilk romanın Şekîb el-
Câbirî tarafından yazılmış “Nehm” romanı olduğu tezini savunurken, bu görüşü 
tarihi açıdan destekleyen bazı özel durumlarda benzer özellikler gösterdiğini 
düşünmektedir. Öyle ki, 1937 yılında sömürgeci baskı altında mevcut realizm 
sınırlarını aşan “Sûriyyetu” siyasi terimiyle “Nehm” romanı arasında sağlam ve 
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güvenilir bir bağ bulunmaktaydı. Bu terim, önceleri sabit ve kesin olmayan idari ve 
coğrafi sınırları kapsamaktaydı. “Sûriyyetu” terimi için siyasi, coğrafi ve idari 
anlamı o yıl seçilen 27 Aralık 1937 Suriye Fransa Paktındaki Suriye 
Parlamentosunun onayından sonra sabit ve kalıcı bir hal almıştır. 1936’da 
Suriye’nin birlik ve bütünlüğünün iadesi resmen gerçekleşmiş, 1937 yılında “ 
‘Arabiyyetu’s-Sûriyyetu” kimliğini taşımaya başlamış ve Fransız sömürgesinin 
zorunlu kıldığı tecrit yıllarından sonra normal haline dönen komşu Arap 
devletleriyle arasındaki kabullenme faaliyetlerine hız verilmiştir (en-Nessâc 1980: 
111). 

Suriye Arap romancılığındaki edebî ortam, Suriyeli roman yazarlarına herhangi bir 
eser ortaya çıkarması ve buradaki yayıncıların sayısının artması için onlara uzun 
uzadıya bir fırsat tanımamıştır. Öyle ki, bu atmosfer içerisinde roman yazarlığı 
hakkındaki belli kurallar da toplum içerisindeki çoğunluk tarafından 
desteklenmemiştir. Fakat bütün bu olumsuzluklara rağmen birtakım küçük ve 
herkes tarafından bilinmeyen kahvehanelerde anlatılan eski hikâyeler de artık 
kendi köşelerine çekilmeye başlamıştır. Böylece çağdaş dönem yazarları, oralarda 
modern türde tercüme edilmiş roman ve hikâyeleri dinleyicilere anlatmak üzere 
onların hem zihinlerini hem de kalplerini hazırlamaya koyulmuşlardır. Batılı 
tarzda yazılmış sanatsal romanları tercüme eden kişi, “şarab” temasını mümkün 
olduğu derecede tercümesine dâhil etmemeye çalışmıştır. (Dekkâk 1965: 70) 

1937’de, o yıl içerisinde Suriye ile Irak arasında ticari antlaşmalar imzalanmıştır. 
Bir yıl sonrasında da bu antlaşmaları, iki ülke arasındaki diplomatik temsilci 
değişimi izlemiştir. 1936 yılından itibaren Suriye, Filistin ayaklanması için 
hazırlıklara başlayarak, Filistin meselesini resmen tanıyıp benimsediğini tüm 
dünyaya ilan etmiştir. 1937’de Muhammed Neccâr’ın ilk hikâye seçkisi böylesi bir 
atmosfer içerisinde yayımlanmıştır. Neccâr’ın bütün hikâyeleri Şekîb el-Câbirî’nın 
“Nehm” romanındaki olayları içeren birtakım benzerliklerden oluşmaktadır. 
“Nehm” romanının Suriye Arap Romanında, romantizm akımı için gerçek bir 
özgürlük hareketi olduğu hususunda tüm Suriyeli roman yazarları hemfikirdir. 
Ayrıca Câbirî’nin başlatmış olduğu bu akımın örneklerini Fuâd eş-Şâyib, Hayreddîn 
el-Eyyûbî, Vidâd es-Sekâkinî, ‘Imâd Tikrîtî, Emîre el-Husnâ, Selmâ el-Câfer ve Leylâ 
el-Yâfî’nın romanlarında da görmek mümkündür. Bunlar kırklı, ellili ve altmışlı 
yıllarda, diğer ekollerin göstermiş olduğu üstünlüğe rağmen yine de 
yayınlanabilmeyi başarmış olan romanlardır.  

Bu yazarların tümü, klasik Arap toplumundan çağdaş burjuva toplumuna geçme 
döneminde, Suriye’de gelişmeye başlayan burjuvanın teşvik ettiği değerlerle, 
içerisindeki yaşamış oldukları çağı temsil etmeye çalışmışlardır. Onların sanatsal 
yapı içerisinde kaybolmaları, roman alanındaki bir mirası esas alıp ona 
dayanmalarının, fakat onun metotlarıyla hareket edememelerinin açık ve kesin bir 
sonucudur. Bu durum Hişâm el-Hatîb ve Şâkir Mustafâ’nın Suriye’de yazdıkları 
hikâye ve romanlarında tespit etmiş oldukları bir gerçektir.  (en-Nessâc 1980: 114; 
Süleymân 1982: 45) 

Şâkir Mustafâ bu konuyla ilgili olarak şunları söylemektedir: 

 “Buradaki gerçek, çağdaş Arap hikâyesi ile bu köklü ve sağlam taklitsel miras 
arasında meydana gelen bir kopmadır. Çağdaş hikâye, modern Suriye toplumunun 
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ortaya çıkışıyla doğmuştur. Suriye edebiyatı, Batı medeniyetinden düşünsel ve 
sosyal bakımdan etkilenmiştir. Bu etkileşimin, sanatsal şekilde ve muhtevada 
olması, ayrıca toplumsal etkileşimde eşitliğe işaret etmesi yeni bir olgudur. 
Garipseme, orijinalliğe bağlı kalma ve sağlamlık gibi hususlar hakkında geçmişten 
kalan miras, giderek daha da gelişip ilerlemekte ve hatta burjuvazi ihtiyaçları 
karşılamada veya bu ihtiyaçlarla uyum sağlamada bir türlü başarılı olamamaktadır. 
Hiç şüphesiz modern Suriye toplumu, ortaçağlardan beri süregelen bir toplum 
olma vasfıyla, mevcut biçimlerle ilişki içerisinde olan ve toplumsal gelişmenin 
başladığı bir toplum olarak kabul edilir. Bu oluşumla meydana gelen ve bu 
oluşumu savunan burjuvazi toplumun, kendisine has bir romana ve hikâye tarzına 
ihtiyacı olmuştur. Aynı zamanda bu toplum fikri ve edebî ürünlere, ekonomik 
üretimde, toplumsal ve siyasi ilişkilerde yorumlaması gereken kendisine has bir 
üsluba da ihtiyaç duymuştur. Bu yeni toplum, Batı edebiyatı çevresini kendi 
medeniyetinin ışığıyla, ekonomisiyle ve yeni bakışlara karşı çıkıp direnen daha 
güçlü konusal sanatıyla çevrelemiş bir haldeyken, bu mirası kendisi için uygun 
görmemiştir.” (Mustafâ 1957: 44; el-Atraş, 1982: 93; Berekât 2001: 142) 

Bu esaslar dâhilinde Şekîb el-Câbirî’nın kaleme almış olduğu ilk romanlarını 
yayımlaması hususunda, çevresindekilerin ona karşı göstermiş olduğu reddedici 
tutum ve davranışları anlamamız daha da kolaylaşmaktadır. Öyle ki, Câbirî’nın 
“Nehm” (Tutku) romanında Batı unsurunun etkisini görmek mümkündür. Bu 
romanda geçen olaylar, tam anlamıyla Batılı bir atmosfer içerisinde geçmektedir. 
Romanın konusu Alman Şair Johann Wolfgang Von Goethe’nin bilinen ünlü bir 
sözünü açıklamaktadır. Aynı zamanda “Ölümsüz ebedi kadın bizi kendisine doğru 
çekmektedir.” sözü romanın giriş kısmında da yer almaktadır. Romanda geçen 
kahramanların isimleri, Almanca isimlerden seçilmiştir. Buradaki sevgi ve aşk 
temaları, Batılı bir üslupla ele alınmıştır. Romanda geçen “Kûzârûf” adlı karakter, 
edebiyat ve sanatsal anlamda, Batı kültürüyle yetişmiş bir kişidir. Roman yazarı 
Şekîb el-Câbirî, burada bir aristokrat gibi davranmıştır. Bu romanı Avrupa’dan 
dönüşünün akabinde on sekiz gün içerisinde yazmıştır. Yazar, romanının içeriğini 
kendi deneyimlerinden ve milliyetçi çalışma azminden ilham alarak oluşturmuştur. 
Şekîb el-Câbirî özellikle de konu, güzellik ve kadın olunca; romanlarına kendi 
kişiliğini ve karakterini yansıttığını itiraf etmektedir. Öyle ki, yazar, romanında 
geçen kadınları tecrübeli ve usta bir kişinin üslubuyla niteler. “Nehm” romanındaki 
“Edîl ve Îlfîr” karakterleri, yazarın hayatındaki gerçek kahramanlar değildir. Yazar, 
“Kûzârûf” ve onun yani yazarın kendi özel ilgisinin olduğu “Hîldâ” karakterinden 
uzaklaşmaz. “Kûzârûf”, komünizm ayaklanmasından kovulup; sürgün edilmiş 
Doğulu bir Rus’tur. O, belli bir yere gelinceye kadar, klasik aristokratik tabakanın 
kendisine miras bıraktığı edebiyat ve bilim konularında ilerlemekte olan burjuvazi 
tabakanın çalışmalarını takip ederek, bu tabakaya önderlik etmek isteyen doğulu 
Câbrî bir ailenin çocuğudur. (en-Nessâc 1980: 115) 

Şekîb el-Câbirî’nın “Nehm” romanında geçen “Kûzârûf” adlı kahramana, yazarın 
1939 yılında yayımlanan “Kadrîlhû” romanında, romantiklerden biri olan “ ‘Alâ’a” 
adında bir kahraman olarak rastlarız. Bu kahraman sürekli suçlar işleyen oldukça 
yüzsüz birisidir. “ ‘Alâ’a” adlı bu kahramanı, “Eyleza”ya şefkat ve hoşlanma 
duyguları oldukça sıkı bir şekilde bağlamıştır. “Eyleza”, oğlu Muhammed Ali’yi 
İslâmiyet ve Arap sevgisiyle, bütün sıkıntılardan kurtulma ümidi içerisinde 
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büyütmekte olan bir annedir. Öyle ki, yazar burada mahvolup yok olmaktan 
kurtulmanın, ancak problemleri ve sıkıntıları çözmekle uğraşarak mümkün 
olabileceğini söyler. Yazara göre asıl sorun, Arap olma sorunudur. 

Romanın ilk bölümleri, okuyucuları bu durumla adeta şaşkına çevirir: “Ben bir 
Arabım. Daha da fazlası ben bununla kesinlikle gurur duymuyorum.”  

Yazar romanın konusunu ve kahramanını saf ve katıksız bir romantizm ile işlemiş 
ve çoğunlukla bu romana kendi kişiliğini ve kendi görüşlerini yerleştirmiştir. 
(Vattâr 1985: 102; en-Nessâc 1980: 115-116) 

Daha sonra 1946 senesinde Şekîb el-Câbirî’nın “Kadrîlhû” romanının adeta ikizi ve 
diğer bir yüzü gibi olan “Kavs Kuzah” isimli üçüncü romanı gelir. Yazar, bu romanı 
şahsi itiraflarının, anılarının veya kendi otobiyografisinin bulunduğu serinin 
üçüncü halkasını tamamlamak üzere kaleme almış gibidir. Bu romanın havası, 
kişisel zorbalıklar göstererek kendisini acı çekmeye mecbur bırakması, tasvirleri 
ve bunlarla övünmeye çalışması bakımından yazarın diğer iki romanıyla aynıdır. 
Yazar, yalnızlıktan ve acı veren dertli bir aşktan bahsederek roman boyunca bu 
durumdan şikâyet eder. Ölme arzusu, romana hâkim olan en önemli konudur. Daha 
sonra konu, “Kadrîlhû” romanından tanıdığımız benzerliklerle, o romandaki Eyleza 
adlı ana kahramanın anlatım tarzıyla adeta akıp gider. Yazar, Doğuyu övüp 
yüceltmesine rağmen, kimi zaman onu yerecek yönlerine de değinir. Tıpkı sevip 
âşık olduğu kişinin utanmazlığına ve arsızlığına değindiği gibi. (en-Nessâc 1980: 
116)  

Şekîb el-Câbirî’nın 1960 yılında kaleme almış olduğu son romanı “Vedâ‘an ya 
Efâmyâ” (Efâmyâ Hoşçakal), romancılık sanatındaki diğer çalışmalarından ve hayat 
hakkındaki düşüncelerinden genel anlamda herhangi bir değişiklik 
göstermemektedir. Yazar, tıpkı önceki romanlarında olduğu gibi kendisini 
gösterdiği ve kendisine yer edindiği romantizm dünyasında, roman 
kahramanlarına da belirli bir yer edinmeye çalışmıştır. Roman, “Necûd” adlı 
kahraman etrafında döner. “Necûd”, aşkın alıp serseri bir hayata doğru sürüklediği, 
ailesinden uzaklaşıp tedirgin ve korkunç bir kaleye sığınmasına neden olduğu 
güzel bir genç kızdır. Bu genç kız, bir gün ziraat mühendisi olan “Said” ile 
Lazkiye’nin bir köyünde, bir kulübede buluşur. Bu genç onu koruyup kollar ve aynı 
zamanda da bu genç kızın aklını başından alır. Said, Necûd’dan ona eş olmasını ve 
bundan sonra onun yanında kalmasını ister. Ancak genç kız onunla kalmak istemez 
ve oradan kaçar. Romanda yer alan şehirli karakterlerin tümü, şehirden kaçarak, 
kendilerini roman olaylarının birçoğunun yaşandığı tabiatın kollarına atma 
fırsatını arayıp bulmaya çalışır.  

Roman adeta tiyatro sahnelerini andıran toplam yirmi dokuz bölümden 
oluşmaktadır. Yazar, okuyucuların tüm karakterlerin isimlerini yakından 
tanımaları için kahramanların isimlerini önem sırasına göre düzenlediği bir 
tabloyla başlatır romanını. Sonra bu tabloyu, “Efâmyâ” olaylarını içeren ve bir 
tiyatro sahnesini andıran bölüm izler. Yazar bu bölümde coğrafi ve tarihi tasvirlere 
başvurur.  Daha sonra yazarın romanda geçen olaylar ve kahramanlar hakkındaki 
yorumları gelir. Bu yorumlar çoğunlukla alaycı bir üslup taşımamaktadır. Yazar, 
roman boyunca genellikle okuyucularla konuşarak, olayların ahlakî durumuyla 
ilgili olarak onlarla tartışıyor gibidir. Necûd adlı bayan kahraman, roman boyunca 
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kendi yaratılışına, kültürüne ve romandaki rolüne uygun bir şekilde hareket etmez. 
Yazar, bu karaktere kendi düşüncesine ve isteğine göre yeri geldikçe bir 
hareketlilik kazandırır.  

“Vedâ‘an ya Efâmyâ” romanında geçen karakterler ya masum, samimi, zeki ve iyi 
köylülerden veya ahlakî değerler sayesinde bir kâr sağlayıp eğlenmek için çalışıp 
çabalayan ve şehirlerde oturan Burjuvalardan ya da Fransız mandasını Suriye 
üzerinde temsil eden Fransız hâkimiyetinin dışında kalıp yaşayan iyi ve hoş 
Araplardan oluşmaktadır.  

Şekîb el-Câbirî, son romanında okuyucunun bilip tanıdığı aynı isimleri kullanmayı 
hedefler ve toplumdaki bazı Burjuva ve Aristokrat kişilerle ilgili, sömürge 
çerçevesinde meydana gelen birtakım olaylara işaret eder. Yazar kendisini 
savunmak ve ilk romanları yayımlandığı zaman karşısına çıkabilecek 
suçlamalardan kurtulmak için kendisinin de içerisinde bulunduğu bu grubun 
bilinmeyen yönlerini tüm okuyucularına anlatmak istiyor gibidir. Öyle ki, yazarın 
“Nehm” isimli ilk romanı, ahlaksız konulara değinmiş olmasından, cesaretinden ve 
o dönemlerde toplum içerisinde bilinmeyen yeni ufuklar açmasından dolayı 
yazarın damgalandığı bir kitap olarak nitelenmektedir. Bütün bunlara rağmen bu 
roman, romanda sanatsal bir yönelimin temellerini atmayı, Avrupai tarzda yazılmış 
bu sanatın temellerinden ve öğretim metotlarından alıntılar yapmayı ve 
kendisinden sonra gelen yazarları etkileyip onlara örnek olmayı başarabilmiştir. 
(Şüheyyid 2001: 99)    

 Romantizm ve tarih olgularından sonra, realizm olgusu ellili ve altmışlı yıllar 
boyunca Suriye Arap romanıyla tam bir benzerlik içerisinde olan, bir güç ve otorite 
halini almıştır. Bu hususta Suriye’de tam anlamıyla bir yenilik ve bir başlangıç 
oluşmadı. Ancak Suriye, 1946 yılında bağımsızlığına kavuşmasından sonra bir 
anda milliyetçilik oluşumunu, bu oluşumun gereksinimlerini ve toplumsal 
sorunlarını halledebilme gerçeğiyle bir anda karşı karşıya kaldı. Özellikle ellili 
yıllarda Suriye, gelişip ilerleme ve toplumsal yapı üzerinde çalışıp bir şeyler 
yapmaya gayret etme hareketi adı altında bir dizi değişikliklere uğradı. (el-Hatîb 
1975: 19) 

Bu durumun yani Suriye’nin bağımsızlığına kavuşmasının, çeşitli yönlerden Suriye 
edebiyatı ve özellikle Suriye romancılığı üzerinde birçok etkisi olmuştur. İşte bu 
durum bizlere Suriye Arap toplumunun ellili yıllardan sonra ve özellikle de altmışlı 
yıllarda, o dönem romanlarında nasıl farklı farklı biçimlerle ve konularla 
karşılaşacağımızı açıklamıştır. Sonra altmışlı yılların başlarında Suriye’deki 
sosyalist yapı, romanın realist ve sosyalist bir yönde ilerlemesinde etkin ve kesin 
bir rol üstlenmiştir. Bu sosyalist yapı, toprakların çiftçilere dağıtılmasından, 
millileştirme hareketinden ve ekonomik standartlar üzerindeki sosyalist bir 
uygulamadan sonra bu rolü gereği gibi yerine getirmiştir. (el-Hatîb 1975: 11) 

Suriye’nin bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte çok sayıda roman peş peşe 
yayımlanmaya başladı. 1954 yılında Hannâ Mîne’nin “el-Meṣâbiḥu’z-Zurk” (Mavi 
Lambalar) ve 1958’de “Metâ Ye‘ûdu’l-Matar” (Yağmur Ne zaman Döner), 1961’de 
Hannâ er-Râhib’in “el-Mehzûmûne”(Yenilgiye Uğrayanlar), 1959’da ‘‘Abdusselâm 
el-’Uceylî’nın “Bâsime beyne’d-Dumû‘”(Gözyaşları Arasında Gülen Kadın), 1964 
yılında Nizâr Mu‘îd el-Azmî’nın “Selâsilu’l-Mâzî”(Geçmişin Zincirleri), 1966’da Velîd 
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Medfâ‘ ’nın “Ğurabâ’ fî Evtâninâ” (Ülkemizdeki Yabancılar) ve Bedî‘ Hakkî’nın 1968 
yılında “Cufûn Teshaku’s-Suvere” (Görüntüleri Ezen Gözler) ve 1973’te “Ahlâmu’r-
Rasîfi’l-Mecrûh” (Yaralı Kaldırımın Düşleri) romanları yayımlandı. (Fettûh 1992: 
39) 

Bunlardan başka eleştirel bakış açısı ve realizm çerçevesinde pek çok şey yazıldı. 
Çağdaş Suriye romancılığında, realizm gerçeğini Vidâd es-Sekâkinî, Fâzıl es-Sibâ‘î 
ve Hasîb el-Kiyâlî’nin tüm çalışmaları temsil eder. Bütün bu yazarların 
romanlarındaki birtakım toplumsal sorunları Suriye toplumunda yaşanan benzer 
sorunları da ele alarak resmettiklerini veya realizmin birtakım duygusal olgularını 
çok fazla detaya girmeden ele aldıkları kolayca fark edilebilen bir durumdur. 
Yazarların buradaki tek amacı, ele aldıkları kahramanları toplumsal meselelerden 
çok fazla uzaklaştırmadan sadece gerçekleri göz önüne serme gayretidir. Ayrıca bu 
dönem yazarları dışarıdan herkes tarafından görülebilen gerçekleri ve olayları 
yansıtmaya çalışırlar. Çünkü onlar için önemli olan, olayları veya kahramanları ya 
da olguları, sosyal veya ahlakî açıdan değerlendirip bir kayıt altına alabilmektir. 
(Şüheyyid 2001: 189) 

Vidâd es-Sekâkînî’nın 1952 yılında yayımladığı “el-Hubbu’l-Mahrem” (Yasak Aşk) 
romanı, süt kardeşliği meselesini ve bunun süt kardeş olan iki sevgilinin 
evlenmelerine nasıl engel olduğunu işler. Yazar bu eseriyle, geçmişte kalan âdet ve 
geleneklerin ne kadar çok olduğuna işaret ederek, âdetler ve gelenekler adı altında 
işlenmiş günahları ve suçları açıklamaya çalışır. Bunların yanı sıra Sekâkînî bu 
eserinde çalışan işçi kesimin nasıl bir hayat sürdürdüğünü; yani onların günlük 
hayatlarını, yaşadıkları yerleri, başka gruplardan kişilerle olan ilişkilerini, 
düşüncelerini ve yanı başlarında meydana gelen birçok olayı gözlemleyerek 
okuyucularına sunmayı amaçlar. Fakat yazar, bütün bunları yaparken, romanında 
geçen kahramanlarının iç dünyasına derinlemesine inmez. Sadece kahramanların 
dışarıdan görülen genel özelliklerini resmetmekle yetinir. Çünkü Sekâkînî, bu 
eserinde varoluşçuluğun, diğer bir deyişle resmetmenin harfi harfine kaydedilmesi 
gereken bir olgu olduğuna inanmaktadır. (el-Hatîb 1975: 78) 

Fâḍıl es-Sibâ‘î 1963 yılında yayımladığı “Summe Ezhere’l-Huzn” (Sonra Hüzün Çiçek 
Açtı) romanında Suriye’deki toplumsal hayatın ilerleyip gelişmesiyle ilgili belirli 
toplumsal olayları okuyucuları için kaydeder. Roman, mücadeleci Halepli bir 
ailenin etrafında döner. Bu aile, evin direği babasını kaybettikten sonra zorlu ve 
sıkıntılı bir hayat yaşamıştır. Çalışmak, dört kızına iyi bir hayat hazırlamak, onların 
karnını doyurmak ve onları güven içerisinde yaşatmak anne Kevser’in 
görevlerinden sadece bir kısmıydı.  

Romanda geçen olaylar aracılığıyla Halepli ailenin dört kızından her birinin 
hikâyesini ayrı ayrı, sonuna kadar öğreniriz. Büyük kız “Nûre” terzilik işlerinde 
annesine yardımcı olmak için okulunu bırakır. Böylece ailenin geliri artar ve daha 
sonra genç kız bir subayla nişanlanır. Annesi de bu duruma onay verir. Fakat 
kader, o subayı, cephede düşman kurşunlarıyla genç kızdan koparıp alır. Bunun 
üzerine “Nûre” üzüntüsünden yataklara düşer ve sonra kanserden ölür. Ortanca 
kız “Hâle” ise romanda geçen olayların tümünü anlatan kişidir. Hukuk Fakültesine 
girer ve mezun olduktan sonra avukat olarak çalışmaya başlar. Hâle aynı zamanda 
da bir yazardır. Romanlar yazmaktadır. Daha sonra zengin bir üniversite öğrencisi 
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olan Semîr’e âşık olur ve evlenirler. Ayrıca romanda bir öğretmen olan “Selîme” ile 
Doktor “Âliye”ye de yer verilmektedir. (el-Faysal 2003: 68) 

Fâḍıl es-Sibâ‘î, burada iki önemli şeyden çok etkilenmiştir. Bunlardan birincisi 
yazarın kendi özel hayatıdır. Yazar Halep’in fakir mahallelerinden birinde dünyaya 
gelmiştir. On dokuz yaşlarında bir ağabeyisi ile kendisinden küçük bir erkek ve bir 
de kız kardeşi vardır. Yazar mutsuz bir çocukluk dönemi geçirmiştir. Daha sonra 
Mısır’da hukuk eğitimi almış ve sonra Sosyal Hizmetler Bakanlığında memur 
olarak çalışmaya başlamıştır. İşte bu mesleği seçmiş olmasının nedenini bizlere 
daha sonra bizzat kendisi anlatacaktır. Romanda geçen “Hâle” karakterinin bir 
avukat olarak çalışmasının nedeni de budur. Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ona 
neler kazandırmış olduğunu bizlere “Hâle” karakteri aracılığıyla daha açık ve net 
bir şekilde açıklayacaktır. Çünkü Hâle adındaki kahraman, bakanlıkta çalıştığı 
sürece avukatlık mesleğinin yorgunluklarını, annesinin bayramlarda misafirleri 
için yaptığı hazırlıkları, bayramı kutlama şekillerini ve kadın cemiyetlerinin 
oluşması gibi toplumsal meseleleri oldukça açık ve anlaşılır bir şekilde anlatmaya 
özen göstermiştir. (el-Hatîb 1975: 106; en-Nessâc 1980: 121) 

es-Sibâ‘î’nın “Summe Ezhere’l-Huzn” romanından başka üç romanı daha 
bulunmaktadır. Bunlar 1963 yılında yayımlanmış olan “Süreyyâ” (Süreyyâ), 
1964’te “ez-Zama’ ve’l-Yenbû‘ ” (Susuzluk ve Pınar) ve 1968’de “Riyâhu Kânûn” 
(Kanun Rüzgârları) romanlarıdır. Yazar, “Riyâhu Kânûn” adlı son romanında 
sosyalist yapının ilk oluştuğu dönemde, toplumsal hayatın realitesiyle ilgili oluşan 
şekilleri kaydetmeye çalışmaktadır ki bu roman, bozulmuş olan ve suçlar işleyen 
toplumu, derebeylerinin güç, nüfus, otorite ve yöneticilik makamlarını 
kaybettikleri bir günde arındırıp düzeltmeyi hedeflemektedir. Yazar, bütün bunları 
“Avukat Râmî Husâmeddîn” ve bir edebiyatçı olan Bayan “Lübnâ Âlî el-Emîr”in 
günlük yaşantılarını tasvir ederek gerçekleştirmeye çalışmaktadır. İlki yani, 
“Avukat Râmî Husameddîn”, sürekli şarap içen ve kadınlarla yakınlık kuran bir 
kahramandır. İkincisi yani edebiyatçı “Lebnî Âlî el-Emîr” de aynı şeyleri yapan ve 
kendisini erkeklere para karşılığı satan bir kadındır. Fakat birlikte olduğu o 
erkeklerden hiçbiri, “Lebnî”nın yapmış olduğu gerçek işi bilmez. Öyle ki, “Lebnî” 
kendisinin âşığı olan “Râmî Husâmeddîn”e bile kendisini tanıtmaz ve onu bu 
durumdan haberdar etmez. Onun bu çekingen tavrı karşısında sevgilisi ondan 
uzaklaşır ve sonsuza kadar onu terk eder. (el-Kıntâr 1997: 317) 

Fâdıl es-Sibâ‘î ve diğer Suriyeli roman yazarlarından da anlaşılacağı üzere, o 
dönem yazarları, okuyucuları toplumsal meselelerden, çalışan kesimin hayatlarının 
bir kısmından, onların bilimsel konuları nasıl öğrenip, bu konular üzerinde ne gibi 
çalışmalar yaptıklarından haberdar etmekle sorumludur. Ayrıca bu yazarlar, 
toplum içerisinde aynı kesimde bulunan kişilerin düşüncelerini yeri geldiğinde 
eleştiren, yeri geldiğinde analiz edip çözümleyen ve yeri geldiğinde de o 
düşünceler hakkında derinlemesine incelemeler yapan kişilerdir. (en-Nessâc 1980: 
122)  

Daha önce de belirttiğimiz gibi çağdaş Suriye romancılığında burjuva toplumuna 
geçme döneminde, Suriye’de gelişmeye başlayan burjuvanın teşvik ettiği 
değerlerle, kayda değer roman yazarlarının sayısı burjuva grubundan çok daha 
fazla sayılara ulaşmıştır. Hiç şüphesiz bu durumda eleştirici realistler de aynı 
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şekilde davranmak zorunda kalmışlardır. İşte bütün bunlar biz okuyuculara, 
onların içerisinde bulundukları duruma karşı mücadele etmeden nasıl geçmişe 
doğru yöneldikleri hakkında bilgi verir ve ayrıca onların muhalefet ettikleri 
şeylerde, bozulmuşluğun ve kötülüğün dolup taştığı taraflarda, iğrenç ve kötü 
kokuların çevreye yayıldığı durumlarda nasıl yoğunlaşıp yetinmeye çalıştıklarını 
anlatır. Eleştirici realistler, bu şekilde onların ahlakî ve sosyal yönden bozulmuş 
davranışları ve günlük yaşantılarını gözler önüne sererek onların toplum içerisinde 
kendilerine nasıl yer bulabildiklerini açıklarlar. Bu realist yazarlar, romanlarındaki 
kahramanları, genellikle orta gelirli veya yoksul tabakadan insanlar arasından 
seçmeye gayret ederler. Öyle ki çiftçi, işçi, küçük memur, limon satıcısı, para 
kazanmak zorunda olan kötü kadın, savaşan asker ve benzeri bütün hepsinin 
varlıkları eleştirici realistlerin romanlarında olumlu veya olumsuz yönlerden 
işlenmeye devam etmektedir. (el-Faysal 1985: 53) 

İşte bütün bunlar ‘Abdusselâm el-’Uceylî, Velîd Medfâ‘, Nizâr Müeyyid el-Azmî, 
Bedî‘ Hakkî, Muhammed er-Râşid, Hânî er-Râhib ve sonra Sıdkî İsmâîl’in 
romanlarında hem okuyucunun hem de eleştirmenlerin dikkatlerini çeken bir 
unsurdur. (en-Nessâc 1980: 123) 

Çağdaş Suriye hikâyeciliğindeki uzun bir deneyim sürecinden sonra, roman 
yazarlığı alanında da büyük bir ün yapmış olan ‘Abdusselâm el-’Uceylî, 1959 
yılında “Bâsime beyne’d-Dumû‘” (Gözyaşları Arasında Gülen Kadın) isimli romanını 
toplumsal, partizan ve milliyetçi kaygılarının usta bir aktörü olarak yayımlamıştır. 
Yazar bu eserini, geçmişteki partilerin siyasetindeki başarısız siyasi sıradanlığı 
tarif ederek, zengin toprak ağalarından biri olan “Avukat Süleymân ‘Atâ’ullâh” ile 
onun kadınlarla olan cinsel ilişkilerini, bu sınıfla ilgili olarak ortaya çıkan 
davranışların türünü ve toplumdaki diğer insanların içerisinde bulunduğu benzer 
durumları açıklamak üzere yayımlamıştır. Öyle ki yazar, gerçek bir mahallede 
yaşanan olaylardan kahramanları seçip, onlara uygun bir olay akışı yaratmakta 
oldukça başarılı olmuştur. el-‘Uceylî’nin bu romanı, geçmişteki değerler ile çağdaş 
toplumsal ilişkiler arasındaki mücadelenin kaçınılmazlığı ve gerekliliği giderek 
artıp çoğaldığında, çağdaş toplumun kuralları dâhilinde acımasızlık ve zorbalık 
içerisinde uğraşarak büyük bir çaba göstermiştir. Tıpkı henüz on dört yaşında iken 
daha önceden hiç görmediği bir adama gelin olarak verilen “Bâsime”nin başına 
gelenler gibi. (Hazer 2004b: 311-326) 

‘Abdusselâm el-’Uceylî, “Bâsime beyne’d-Dumû‘” (Gözyaşları Arasında Gülen Kadın) 
adlı bu eserinde, yaşanan olaylarla ilgili gerçeklerin tümünü kelimesi kelimesine 
anlatmamıştır. Bu nedenle, kimi zaman gerçeklerin bir kısmını yok edip 
kaybetmeye uğraşmış ve böylece romanın olaylarından herhangi birine dâhil 
olmamayı başarmıştır. Anlatıcı-yazar, belli bir noktaya kadar avukat olarak kalmış, 
romanının dinamik bir roman olacağı ve unsurları arasında bir birliğin ve uyumun 
olacağı yönünde de okuyucularına garanti vermiştir. Aralarında “Bâsime”nin de 
bulunduğu yeni bir topluluğu parçalayıp bölen ruhsal bir kristalleşmenin 
içerisinde bütün bunlara tamamıyla hak vermiştir. el-‘Uceylî’ye göre bir yazar, 
zamanı geldiğinde toplumun ve sosyal tabakanın derinliklerindeki tüm 
gereksinimler için güvenilir bir ayna görevinde bulunmalıdır. (en-Nessâc 1980: 
124) 
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el-’Uceylî, 1971 yılında yayınladığı “Fâris Medîneti’l-Kantara” (Kantara Kentinin 
Şövalyesi) adlı hikâyesinde eleştirel bir bakış açısını gerekli kılmıştır. Burada 1967 
Haziran hezimetine2 (Armaoğlu 1991: 701) neden olan her türlü bilimsel ve 
askerle ilgili hatalardan tutun da; aykırılıkların, farklılıkların, ihanetin ve yazarın 
da söylediği gibi gerçek Arap önderlerinin kaybedilmesine kadar olan her şeyi 
eleştirmektedir. (el-‘Uceylî 1979: 28) 

Güven gereksinimi, topluluklar arasındaki ilişkilerin gerginliği, her topluluğun 
taşıdığı düşünceler, değerler, davranışlar ve otoritelerle ilgili olarak Suriyeli 
yazarlardan Velîd Medfâ‘’nın, Hanî er-Râhib’in ve sonra Sıtkî İsmail’in bu 
konularda çalışmaları mevcuttur.  

Velîd Medfâ‘, 1965 yılında yayımladığı “Ğurabâ’ fî Evṭâninâ” (Ülkemizdeki 
Yabancılar) adlı romanında ellili yıllardaki Suriyeli bir aileyi konu almaktadır. Bu 
ailede ihtiyaçlar ve gereksinimlerle birlikte ortaya çıkan düşünsel uyuşmazlık 
sorunu, baba ile evlatları arasında ruhsal ve toplumsal bir uyum çerçevesinde 
döner. (Süleymân 1978: 292) 

Ḥânî er-Râhib 1961 yılındaki “el-Mahzûmûn” (Yenilgiye Uğrayanlar) ve 1969’daki 
“Şerḥ fî Târîhin Tavîlin” (Uzun Tarih Hakkındaki Bir Açıklama) romanlarında ellili 
yıllar boyunca üniversite gençlerinin yaşamış olduğu tedirginlikleri, düşünce 
farklılıklarını, diğerleriyle olan anlaşmalarını, daha sonra aralarında kaybolmaya 
ve dağılmaya neden olan şeyleri açıklar. Bütün bunları açıklarken yazarın tek ve en 
önemli amacı, toplumsal sorunları okuyuculara iletmektir. Burada yazar elini, 
merkezinde çağdaş bir toplumun bulunduğu oldukça önemli ve ciddi 
gerekliliklerin üzerine koyarak; cinsiyet, medeniyet, milliyetçilik hareketleri ve 
çalışmalarıyla ancak bu şekilde karşı karşıya gelmiş olur. Bu şekilde özellikle de 
günlük hayatın endişeleri esas alınarak, çevresindeki herkesin güvenini kaybeden 
genç neslin, gelecekteki ümitlerinin gerçekleşmesinin imkânsız olduğuna işaret 
edilir. Yazar, ancak bu şekilde romanlarındaki kötümser havayı aktarmış olur. 
(Vauthier 2008: 243; en-Nessâc 1980: 124) 

Aynı önemli sorunlar, Muhammed er-Râşid’in 1965 yılında yayımlamış olduğu “el-
Mehmûmûn” (Dertliler) romanında da görülmektedir. Râşid, bu romanının Arap 
toplumunun ruhsal, duygusal ve medenilik standartlarıyla ilgili problemleri 
karşısında nasıl davranması gerektiğini gösteren çözümleyici bir çalışma olduğunu 
dile getirir. Yazar burada toplumsal ve ruhsal rahatsızlıklarda bu topluluğun 
içerisinde bulunduğu durumları, ayrıca bu toplumun taklite, hileye toplumsal ve 
bireysel bozulmaya nasıl maruz kaldığını ve nasıl yöneldiğini tarif edip anlatmaya 
çalışır. (en-Nessâc 1980: 124-125) 

Sıdkî İsmâil’in 1964 yılında yayımlamış olduğu “el-‘Usâ” (Asiler) romanına gelince; 
bu roman toplumsal, siyasî ve milliyetçi gerçeklerle, toplumların tavır ve 
davranışlarındaki karmaşık ilişkilerini ele almaktadır. Yazar, bütün bunları tarihsel 
bir çerçeve içerisinde gerçekleştirmektedir. Sıdkî İsmâil, bu şekilde Suriye Arap 

                                                        

2 1960-1980 arası Orta Doğu gelişmelerinde, 1967 Arap-İsrail Savaşı bir dönüm noktası teşkil eder. 
Çünkü bu savaşta İsrail'in Araplar karşısında kazandığı kesin zaferler neticesinde, topraklarını 
savaştan öncekinin dört misli genişletmesi, Arap-İsrail meselesine çok büyük boyutlar kazandırmış 
ve neticelerini günümüze kadar getirmiştir.  
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toplumunun siyasi ve toplumsal düşünce gelişimini, insanların ve halkın 
tecrübelerine dayanarak tarih unsuru çerçevesinde ele almayı hedeflemiş gibidir. 
Romanda geçen kahramanlardan pek çoğu, ellili yılların başlarındaki döneme karşı 
büyük bir ilgi duymakta ve bu dönemi yaşam tarzlarına da yansıtmaktadırlar. İşte 
bu durum, yazarın kimi zaman birtakım önemli olaylar için tarihi bir düzenleme ve 
sıralama yapmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu önemli olaylardan bazıları 
şunlardır: 1914 Birinci Dünya Savaşı, 1916-1917 Arap İsyanı, 1920 Fransız İşgali, 
1925 Suriye Ayaklanması 1936 Yılı Karışıklıkları, 1937 İskenderun Olayları, 1941 
Irak Olayları, 1945 Bağımsızlık Olayları, 1948 Filistin Savaşı vb. olaylar. (el-Kıntâr 
1997: 180) 

 Hiç şüphesiz bütün bu siyasi olaylar, çağdaş Suriye romancılığı üzerinde açık ve 
net bir etki bırakmıştır. Öyle ki bu etki, bozulmuş ve oldukça kötü durumdaki 
düzene karşı bir baş kaldırı niteliğinde olmuş;  bu tutum siyasi ve düşünsel gelişme 
ufuklarının da ötesinde Arap olgusu üzerindeki ışığın yok edilmesiyle ortaya 
çıkmıştır. Yazar bu durumu, o olgunun tuğlalarını ve milliyetçilik oluşumunun 
temellerini, bütün bunların farklılaşma, parçalanma ve taklitçilik meseleleriyle 
olan ilişkisini keşfedip ortaya çıkarırken eleştirmiştir. Yani siyasi düşünce, “el-‘Usâ” 
romanının dayandığı bir merkez durumundadır. Ayrıca bütün bunlara yazarın 
ruhsal bir gerçekçilikle sunmuş olduğu roman kahramanlarının toplumsal ve 
ruhsal konumları da ilave edilebilir. Böylece yazarın görüş ve düşünceleri yani 
toplumsal, ahlaki ve kültürel bozulma anlamında gördüğü şeyler, yenilgilerin 
temelini atmada, parçalanma olayının devam ettiği toplumsal değerleri bozmakta 
ve onları şekillendirip oluşturmada ona yardımcı olur. (Şüheyyid 2001: 141) 

Suriye, Arap romanındaki sosyalist realiteye duyulan özlem ile onun tam yanında 
realizm eğiliminin iyonlaştığı bir tepedir adeta. Bu nedenle Suriye’nin toplum 
olguları, hareketleri ve tercümeleri Rusça’dan örnek alınarak oluşturulur. Yazarlar 
inançları ve oluşumları gereği yaşamlarına, zorunlu olarak tarihi aşamaları göz 
önünde bulundurarak şekil verip bunları kaydetmek veya yakın geçmişteki olayları 
eleştirip yansıtmakla yükümlüdürler. Böylece bu yazarların görüş ve 
düşüncelerinin devrimci, çalışmalarının fazlasıyla olumlu ve bakış açılarının da 
oldukça kapsamlı olması gerekir. Aynı şekilde içerisinde bulundukları toplumdaki 
mevcut gizli gücü, değişimi, gelecekteki görev sorumluluğunu ve görevlerini yerine 
getiren sınıfı ortaya çıkarıp keşfetmek için onların toplum gerçeğine derinlemesine 
inmeleri de kaçınılmazdır. Bunun sonucunda siyasi ve ekonomik bağlamda 
bağımsız ve başına buyruk davranan veya emperyalist ve sömürgeci toplumlarda 
paylaşılan toplum davranışlarını, değerlerini ve inançlarını temsil eden grupların, 
bu yazarların başına toplanıp, onları bulması kaçınılmaz olur. (el-Mer‘î  1982: 132) 

    Bütün bunların sonucunda yoksul çiftçilerin çağdaş romanlara konu olmasında 
ve bir yazarın, kalemini çalışan işçi kesimin evlerine batırmasında şaşılacak bir 
durum yoktur. Aynı şekilde romanların bazı bölümlerinin büyük kişisel alanları 
değil, aksine toplumsal kahramanlıkları üstlenmesinde, bazen bir şehirde verilen 
halkçılık mücadelesini oldukça doğal bir üslupla harekete geçirmesinde hiçbir 
gariplik yoktur. Burada asıl amaç, şekil ve muhteva açısından okuyucuya verilmesi 
gereken mesajın oldukça açık ve net bir şekilde verilebilmesidir. İşte bu durum, 
eleştirmenlerin Maksim Gorki’den itibaren sosyalist realistlerden almış olduğu 
yegâne ve tek kaynaktır. (el-Faysâl 1992: 85) 
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Eleştirmenler henüz bu durumu bir düzen içerisine oturtmamış dahi olsalar, 
eksiksiz bir roman çalışması üzerinde şekil ve muhtevanın her ikisinin de bir arada 
olmadığı bir yapıda, çağdaş romancılar her şeye rağmen bu kaynağı alıp 
kullanmaya devam ederler. Bu durumdan çıkarılacak sonuç şudur: Suriye roman 
yazarlarından olan sosyalist realistler, toplumlarının içerisinde bulunduğu 
durumları ve oradaki mücadele gücünü, toplumlarının geleceğini de göz önünde 
bulundurarak incelemeye çalışırlar. (el-Faysâl 1992: 104) 

Bu sosyalist ve realist yazarlar arasında Hannâ Mîne, Edîb en-Nahvî, Halîm 
Berekât, Fâris Zerzûr, Salâh Zihnî ve Nebîl Süleymân gibi isimleri saymak 
mümkündür. Hannâ Mîne ile Edîb Nahvî, çağdaş Suriye romancılığında yıldızı 
gittikçe yükselen öncü isimlerdendir. Hannâ Mîne ilk romanı “el-Mesâbihu’z-Zurk”u 
(Mavi Lambalar) 1954 yılında yayımlamıştır. Yazarın bu romanı Rusça ve Çince 
gibi yabancı dillere çevrilmiştir. (Akçay 1998: 48) 

 Edîb en-Nahvî ise ellili yılların ikinci yarısında, dört yıldan sonra, 1958 yılında 
“Metâ Ye‘ûdu’l-Matar” (Yağmur Ne Zaman Döner) adlı ilk romanını yayımlamıştır. 
Bu roman, çiftçinin toprakla ve sosyalist realist hareketteki derebeylik sistemiyle 
olan ilişkisini ele alıp işleyen ilk Suriye romanıdır. Daha sonra Edîb en-Nahvî, 
1965’te “Cûmbî” ve 1969’da “ ‘Ursun Filistîniyye” (Bir Filistin Düğünü) romanlarını 
yayımlamıştır. (en-Nessâc 1980: 127) 

“Metâ Ye‘ûdu’l-Matar” romanı, toprak ve çiftçi sorununu işleyen ilk Suriye 
romanıdır.  “Cûmbî” romanı ise 1961 yılında Mısır ile Suriye arasında meydana 
gelen olayları ve iki ülke arasındaki birlik beraberliğe rağmen yaşanan 
uzaklaşmayı reddeden ilk romandır. Aynı şekilde 1969 yılında yayımlanmış olan “ 
‘Ursun Filistîniyye” romanı da 1967 Haziranında yaşanan yenilgiden sonra 
yayımlanmış olan ilk romandır. Bu roman, tümüyle geçmişe itaat eden çağdaş 
Filistinli Arap’a gerekli olan kurtuluş yolunu somutlaştıran ve böylece bu insanın 
yaşamında yeni bir hayatın özelliklerini ve gereksinimlerini çizip belirleyen bir 
romandır. Şayet bu romanın herhangi bir şeye işaret etmesi gerekirse hiç şüphesiz 
bu, filolog olan bir edîbin halkının yaşamış olduğu gerçeklere işaret etmesinden 
ibaret olur. Bu şekilde edîbin kaleminden halkının yerinde durmadan fışkıran 
kalbinin atışları yansır. Böylece yazar, sanatının devamlı daha önde ve daha ileride 
olmasını amaçlar. Yazar, zaman ve olay örgüsünün, onun önüne geçmesine izin 
vermez ve bu şekilde ona ulaşmayı hiç kimse başaramaz. Yazarın bu eserindeki en 
önemli amacı, kendisini onların içinden biri olarak kabul ettiği halkına sanatı ve 
üslubuyla hem bir örnek hem de bir lider olduğunu ispatlamaktır. “Cûmbî” 
romanında ise yazar, Suriye toplumunda bulunan gençlerin ve özellikle de ayrılıp 
bölünmelere karşı direnen fakir ve yoksul tabakadaki kişilerin, Mısır ile Suriye 
arasındaki birlik ve beraberliğin tekrar eski haline gelmesini büyük bir mücadele 
sergileyerek istediklerini anlatmayı hedeflemektedir.  

“Cûmbî” romanı fakir halkın mücadelelerden uzak durmaya çalıştığı olaylarla adeta 
dolup taşmaktadır. Orta hacimli bir roman olmasına rağmen; olay ve konu 
bakımından oldukça yoğundur. Romanda ayrıntılara girilerek, söz 
uzatılmamaktadır. Kahramanlar, halk yapılanmalarından seçilir ve kahramanlar 
zaman-mekân olgusu etrafında kuşatılır. Bu kahramanlar aynı anda hem içerisinde 
bulundukları toplumun hem de milletlerinin mücadelesini yaşamaktadırlar.  
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Edîb Nahvî kendi realist dünyasına “‘Ursun Filistîniyye” romanında bir de mitolojik 
bir sahne ekler. Bu mitolojik sahne, roman kahramanı “Fahd el-Besâvî” 
karakterinde daha çok belirir. “Fahd el-Besâvî” ölülerle konuşan ve onlara cevap 
verebilen bir kahramandır. Daha sonra Fahd’ın düğünü olur ve onun kendi düğünü 
esnasında şehit olmasıyla, Filistin halkının hayatında yeni bir dönem başlar. Çünkü 
onlar için ölüm, gelecekteki hayata giden en önemli yoldur. Ayrıca romanda 
mekânın tek oluşu, yazarın sıkça değindiği bir durumdur. Çünkü roman, Filistinli 
göçmen bir ailenin yaşadığı çadırlardan birisinde geçmektedir. (en-Nessâc 1980: 
128; Abbâs 1985: 130) 

Fâris Zerzûr 2004 yılına kadar beş roman kaleme almıştır. 1961 sayfa olarak 
yayımladığı “Len Teskuta’l-Medîne” (Şehir Düşmeyecek) romanını daha sonra 
matbu şekliyle 1969 sayfa olarak yayımlar.  1969 yılında ise yazar “Husnu Cebel” 
(Bir Dağın Güzelliği) adlı romanını kaleme alır. Her iki romanda da toplumsal 
kahramanlar, tarihi olayların oluşumu içerisinde ortaya çıkmaktadırlar. Yazar, bu 
iki romanında halkın ve özellikle de çalışan işçi kesimin hayatını işlemeye çalışır. 
Yazar, milliyetçi mücadeleyi ve siyasi meseleleri, bu şekilde okuyucularının gözleri 
önünde adeta resmeder. (en-Nessâc 1980: 129) 

“Len Teskuta’l-Medîne” ve “Husnu Cebel” romanlarından başka Fâris Zerzûr’un 
1970 yılında yayımlamış olduğu “el-Lâictimâ‘iyyûne” (Antisosyal Kişiler) romanı 
ruhsal hayatı, derinleşme ışığı altında maddi ve manevi açılardan yorumlamaya 
çalışır. Bu şekilde yazar, bir insan topluluğu nazarında gizli kalmış bir insanı, hem 
ruhsal hem de bedensel bir hükümle bulup ortaya çıkarmayı hedefler. (Züreyl 
1973: 121) 

Fâris Zerzûr’un 1971 yılında yayımlanmış olan “el-Hufât ve Huffey Huneyn” (Çıplak 
Ayaklar ve Huneyn’in İki Ayakkabısı) romanı ise sosyalist realizme en çok yaklaşan 
romanıdır. Bu roman, dünya sıkıntılarının ciddiyetine ve dünya yaşantısının neden 
olduğu trajediye işaret etmeye başlayan yeni bir başlangıçtır. Yazarın anlatmaya 
çalıştığı bu dünya, Suriye’ye sürgün edilmiş, oldukça yoksul işçi insanların 
dünyasıdır. Yazar romanda, bu insanların çıktığı yolculuğu tüm ayrıntılarıyla 
anlatır. Bu insanlar, en güneyden “Havrân” dan, en kuzeye “Kamışlî” kumsalına 3 
http://www. wikipedia. org.tr (Son Erişim Tarihi: 06.05.2012) Suriye toprak ağası 
çiftçilerden birinin hasadında çalışmak üzere gelirler. Fakat insanların çıkmış 
olduğu bu yolculuk büyük bir hayal kırıklığı ve başarısızlıkla sonuçlanır. Çünkü 
hasat işlerinde çalışmak üzere gittikleri çiftçi, onların yaptığı işi daha kolay ve daha 
ekonomik bir şekilde yapması için biçerdöver makineleri satın almış ve bu durum 
onları, geldikleri yere tekrar dönmeye mecbur bırakmıştır. 

Yazar, bu insanların hayatlarındaki sıkıntıları ve yaşamlarını sürdürebilmek için 
bir tek lokma uğruna harcamış oldukları çabalarını, hasat işindeki aracı adamın, 
onları çağırmasından, Kamışlî kumsalına gelinceye kadar geçen süreçte büyük bir 
titizlikle takip eder.  

                                                        

3 Kamışlî, Suriye'nin kuzeydoğusunda, Türkiye sınırına yakın bir kenttir. Nüfusunun büyük bir 
kısmın Kürtlerin ve Süryanilerin oluşturduğu bu kent, 1926 yılında Toros Demiryolu çalışmaları 
sırasında Nusaybin’den ayrılarak kuruldu.  

http://www/
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Fâris Zerzûr’un 1971 yılında yayımladığı beşinci romanı “ el-Eşkiyâ’ ve’s-Sâde” 
(Sefiller ve Efendiler) ise, bizzat hayatı ve toplum hayatında karşılaşılan gerçekleri 
tasvir etmesinin yanı sıra toprak ağası çiftçilerin emrinde çalışan ırgatların, 
güvenliğini, ekmeklerini, özgürlüklerini ve şereflerini tehdit eden ağalara karşı 
koymak için birlikte nasıl ayaklandıklarını ve hareket ettiklerini anlatır. (en-Nessâc 
1980: 130) 

Hannâ Mîne, çağdaş Suriye romanında sosyalist ve realist yönelimin gelişip 
ilerlemesinde, bu yönelimin en önemli temsilcisi olarak kabul edilir ve yazarın 
1954 yılında yayımladığı “el-Mesâbihu’z-Zurk” (Mavi Lambalar) romanı da bu 
alanda kaleme alınan ilk deneme olarak gösterilir. “el-Mesâbihu’z-Zurk” romanı, o 
dönemde yazarlığa yeni adım atmış yazarların eserlerindeki eksikliklerin tümünü 
adeta omuzlarında taşıyor gibidir. Bu eserde yazar, anlatılacak konunun açık ve 
dolaysız oluşundan, eserin düzenlenmesinden, pek çok önemsiz detaydan, 
uydurmalardan ve kahramanların gizli saklı kalmış yönleri vb. konulardan oluşan 
bütün ayrıntılarla ilgilenir. Bu nedenle Hannâ Mîne, İkinci Dünya Savaşı boyunca, 
Lazkiye şehrinde yaşayan insanların dışarıdan bakıldığında görülebilen genel 
özelliklerini ve yaşadıkları olayları milliyetçi kimliğiyle açıklamayı hedeflemiştir. 
Yazarın, milliyetçi hareketler çerçevesinde halktan seçilmiş kahramanlardan 
oluşturduğu bir mahalle, bu mahalle sakinlerinin yaşamış oldukları olaylar ve 
savaşın geride bırakmış olduğu toplumsal, ekonomik ve ahlakî etkiler bu duruma 
örnek gösterilebilir. (el-Faysâl 1992: 75) 

Hannâ Mîne, “el-Mesâbihu’z-Zurk” romanından sonra yazarlık mesleğine, on iki yılı 
aşkın bir süre ara verir. Yazarın bu uzun süreçten sonra yayımladığı eserlerinde 
Maksim Gorki ve Cubrân Ḥalîl Cubrân’a büyük bir ilgi duymaya başladığı görülür. 
Öyle ki Hannâ Mîne, okuyucularına kendi sanatsal gücünü daha iyi yansıtabilmek 
için devrimci bir romantizm ekolünü benimser ve bu ekolün belirli özelliklerini 
önemli ölçüde şiirlerine, makalelerine ve kısa hikâyelerine yansıtır. Kimi zaman da 
bu oluşum yazarın, romanlarındaki kahramanlarını değirmencilerden, liman 
işçilerinden ve denizcilerden seçmesini, sosyalist realizmden yararlanmasını ve bir 
romancı olarak romantizm ekolünden istifade etmesini sağlamaktadır. Hannâ 
Mîne’nin dünyasını tüm sevecenliği ve ilgisiyle dolduran, onunla deniz arasındaki 
bu bağ, zamanla bir aşk, sevgi ve muhabbet ilişkisine dönüşür. Öyle ki, yazarla 
deniz arasındaki bu ilişki, zaman içerisinde onun roman yazarlığı alanındaki 
yeteneğine de yansır ve onun sanatsal dünyasına bir lezzet, bir renk ve farklı bir 
güzellik katar. (Mîne 1957: 54) 

İlk romanından sonra Hannâ Mîne beş roman daha yayımlamıştır. Bunlar: 1966 
yılında “eş-Şirâ‘ ve’l-‘Âsife”(Yelken ve Fırtına), 1969’da “es-Selc Ye’tî Mine’n-Nâfize” 
(Kar Pencereden Gelir ), 1973’de “eş-Şems fî Yevmin Ğâ’im” (Bulutlu Bir Günde 
Güneş), 1975 yılında “Bakâyâ Suver” (Hatıralar) ve 1978’de de “el-Mustenka‘” 
(Bataklık) romanlarıdır. “Bakâyâ Suver” romanı, yazarın ilk çocukluk yıllarını 
anlattığı biyografik bir romandır. Çince, İngilizce, Farsça ve Almancaya çevrilmiştir. 
“el-Mustenka‘” romanı ise yazarın, çocukluğunun ikinci dönemini anlattığı diğer 
biyografik romanıdır. Yazar burada, kendi hayatından ve ailesinden 
bahsetmektedir. (Akçay 1998: 49) 
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Hannâ Mîne, “eş-Şirâ‘ ve’l-‘Âsife” romanında okuyucularının tümünü,  kendisinin de 
bir türlü kopamadığı deniz dünyasına alıp götürür. Burada denizciler ve 
balıkçıların günlük yaşantılarını, verdikleri mücadeleleri, liman işçilerinin yaşamış 
oldukları sıkıntıları ve halkın Fransız sömürgesiyle olan mücadelesini anlatır. 
Romanda peş peşe yaşanan birçok olaya ve çok sayıda kahramana rağmen yazar, 
bütün bunları en uygun yerlerde kullanmayı ve karakterlerinin tümünü “et-Turûsî” 
kahramanının etrafında hareket ettirmeyi başarır. Roman boyunca kahramanları 
okuyucuya tanıtır ve daha sonra onları güçlü-güçsüz, olumlu-olumsuz ve başarılı-
başarısız özellikler bağlamında adeta eğitir. Daha sonra yazar, romanını üç bölüme 
ayırır ve “et-Turûsî” karakterine romanın her bölümünde yer verir. Fakat bunu, 
romanda bütün dikkatleri onun üzerine çeken önemli bir olayı anlatarak 
gerçekleştirir. Olayların peş peşe gelmesiyle “et-Turûsî” karakterinin yaşadığı 
trajedi daha da somutlaşır. Başka bir deyişle yazar, bu karakteri gerçekten var eder 
ve onun kahramanlıklarını açıkça gösterir. 

Romandaki ilk olayda “et-Turûsî”, sahil ile buharlı gemiler arasında nakliyecilik 
yapan “açgözlü ve tekelci” Ebû Reşîd’e karşı çıkarak, onun hizmetinde çalışan 
masum denizcilerin yanında yer alır. Ebû Reşîd’e karşı verilen bu mücadeleyle 
yazar, toplum içerisinde statü farklılığı adı altında yaşanan olayları gözler önüne 
sermeyi, kâr sağlama çabasında olan güçlü sınıf ile onun taraftarlarını ve 
düşmanlarını bir arada ortaya koymayı ve bu durumda galip gelebilen güçlü tarafa 
destek vermeyi amaçlar. Yazar burada Suriye Arap toplumunda yaşanan sınıfsal 
ayrımlara bir açıklık getirip, bu durumu herkese ispatlamak için romanında hiçbir 
gücü ve serveti olmayan “et-Turûsî” gibi örneklere bizzat yer vermektedir. İkinci 
olayda ise yazar, “et-Turûsî” kahramanını, doğaya karşı vermiş olduğu büyük 
mücadelede gözlemleyip anlatır.  

“eş-Şirâ‘ ve’l-‘Âsife” romanındaki toplumsal mücadele ruhu, “es-Selc Ye’tî mine’n-
Nâfize” romanında sembolik bir düşünce seviyesine ulaşır. “eş-Şirâ‘ ve’l-‘Âsife” 
romanında, ana kahraman olan “et-Turûsî” çoğu zaman büyük eziyetler 
görmektedir. Aynı şekilde “es-Selc Ye’tî mine’n-Nâfiẕe” romanında “Feyyâz” adlı 
kahramanın gurbette bir yabancı olarak yaşaması, çoğu zaman onu sıkıntıya sokar 
ve yıpratır. Hannâ Mîne’nin bu sosyalist davetinde “Feyyâz” şiddetli bir akıma karşı 
yüzen, sürekli bir şeylerin peşine düşen ve bir şeyleri kovalayan bir kahramandır. 
Düşüncesinden, aklından, kaleminden ve inancından başka hiçbir şeyi olmayan 
Feyyâz kültürlü burjuva bir kesimin ayaklanmasıyla karşı karşıya kalarak, bu 
baskıcı güçlerin hükmüyle ülkesinden kovulan bir delikanlıdır. Aynı şekilde “et-
Turûsî” de insanlara sabrıyla yardım edebilen, onlara güven veren, geleceğe 
umutla bakan ve daima mazlumların yanında bulunan bir kahramandır.   

“eş-Şems fî Yevm Ğâ’im” romanına gelince, bu roman Fransız işgali altındaki 
Suriye’yi yansıtır. Fakat romanda çok sayıda sembolün kullanılmış olmasından 
ötürü, okuyucular kimi zaman romanın gerçek konusunu anlamada zorluklarla 
karşılaşabilir. Ancak romanda geçen olayların tamamına baktığımız zaman, bu 
romanın genelde sınıf çatışmasını işlediği açıkça görülür. Hannâ Mîne, işgal 
kuvvetlerine karşı direnen halka büyük bir şefkat duyar. Yazar tembel, çalışmayan 
ve köşklerde yaşayan insanlarla, fakir, çalışkan, nemli ve yıkık dökük evlerde 
yaşayan insanları oldukça başarılı ve etkileyici bir üslupla karşılaştırır. (Roger 
1987: 222) 
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“eş-Şems fî Yevmin Ğâ’im” romanının ana kahramanı, babası toprak ağası olan ve 
köşklerde yaşayan bir ailenin çocuğudur. Bu genç romanın ilk bölümünden 
itibaren kendisini rahatlıkla ifade edebileceği bir hobi arayışı içerisine girer. 
Piyano, ud dersi ve terzilik mesleği. Fakat genç bütün bunlardan çok kısa bir süre 
içerisinde sıkılır ve hançer dansı öğrenmeye karar verir. Bu dansı öğrenmek için 
derslere gidip gelirken, bir evin bodrum katında yaşayan iki hayat kadınıyla tanışır 
ve yaşça daha büyük olanına âşık olur. Fakat gencin babası, bütün bu olanları 
öğrenince, oğluna hançer dansı öğreten terziyi aynı hançerle öldürür.  

Burada ismi açıkça verilmeyen “genç lakaplı” kişi, tıpkı “Feyyâz” gibi siyasi bir 
düşünceye katılmaya mecbur tutulan ve bu yolda tüm sıkıntılara katlanmak 
zorunda olan bir gençtir. Fakat sürekli mücadele etme, hiçbir durumda dövüş 
yerini terk etmeme, sınıfsal ayrımcılıklara meydan okuma, fakir kulübelerde 
yaşayanları bariz bir şekilde savunup, konaklarda ve köşklerde yaşayanları aşırı 
şekilde hakir görme gibi konularda bu delikanlı, Feyyâz’dan farklılıklar gösterir. 
(el-Hatîb 1979: 139; Bilir 2006: 12) 

Çağdaş Suriye Romancılığının diğer önemli bir ismi de Mutâ‘ Safadî’dır. Mutâ‘ 
Safadî, 1961 yılında yayımladığı ve beş yüz sayfayı geçen “Cîlu’l-Kader” (Kaderci 
Bir Kuşak) adlı romanında, bizzat kendisinin de her türlü hareketinde 
gerçekleştirmeyi büyük bir sabırla beklediği ferdiyetçilik temasını bütün 
detaylarıyla okuyucularına sunar. Öyle ki, romanda ortaya çıkan her olayın, 
başkaları tarafından bir yönlendirilme, bir kışkırtılma ve bir ayaklandırma çabası 
içerisinde gerçekleştiği kolaylıkla fark edilir. Burada yazar, bütün bu olayları sanki 
kendi kişisel tecrübelerinden kaynaklanmışçasına açık bir şekilde ele alır. Roman, 
Dımaşk Üniversitesi öğrencilerinden yükselen bir grubun, işçilerin ve Suriye’deki 
Cezayirli askerlerin, Başkan Cemâl ‘Abdunnâsır’ın 1958 Şubatının son haftasında 
Dımaşk’a gelişine kadar yaşamış oldukları süreyi, yani onların hayatlarındaki dört 
seneyi kapsar.  

Mutâ‘ Ṣafadî, kendi düşüncelerini ve felsefesini temsil eden felsefe öğrencisi 
“Nebîl”i, sanatçı olan ve aynı zamanda da mücadelelere katılan savaşçı gençler 
arasından seçer. Daha sonra yazar, Nebîl’i Arap dünyasının tanıdığı en derin filozof, 
musiki ve sanat konularında da, tanınan en önemli isim olarak tanıtır. 

Bütün bunların yanı sıra Mutâ‘ Safadî’nın romanlarında yapmaktan en çok 
hoşlandığı şey, ya okuyucularına kendi kendini anlatmak ya da başkalarının onu 
anlatmaya başlamasını istemektir. Yazar,  bunu özellikle felsefi konularda 
konuşurken yapar ve bu durum düşünsel tartışmalara çokça yansır. Hatta bazen 
yazarın, olayları anlatırken bir anda kendi düşüncelerini dile getirdiği ve bu 
düşüncelerine varlıksal simgeler yerleştirdiği fark edilir. (en-Nessâc 1980:137) 

 Mutâ‘ Safadî’nın 1961 yılında yayımladığı “Sâ’irun Muhterifun” (Profesyonel Bir 
İsyancı) adlı romanında, “Cîlu’l-Kader”de geçen aynı kahramanlara, aynı 
düşüncelere ve aynı üsluba rastlamak mümkündür. Öyle ki, roman 
kahramanlarından Kerîm Sâ’ir bir profesyonel, Semîr Munâdıl bir gelişme ve 
ilerleme yanlısı, Kenân Sevrî bir Arap milliyetçisi, Enderiye ise alaycı bir şair olarak 
okuyucularının karşısına çıkmaktadır. 

Mutâ‘ Ṣafadî’ye göre roman, yazarın varlık düşüncesi ile ilgili görüşlerini 
uygulamalı olarak gösterdiği bir çalışmadır. Yazarın roman ve sanat olguları için 
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düşündüğü şey de budur. Yazara göre sanat, kahramanın iç dünyasını yorumlamak 
ve bu yorum sonucunda ortaya çıkan renkli dünyasını okuyuculara sunabilmektir. 
Yazar, hikâye veya roman gibi edebi türlerin, sadece zaman ve mekân konularıyla 
sınırlandırılmaması gerektiğini ve onlardan her birinin kendi standartları 
bulunduğunu savunmaktadır. Ona göre bir hikâye yazarının, eserinde bir olaydan 
bahsederken gerçek bir oluşuma ihtiyacı olmamalıdır. Çünkü yazarın bizzat 
kendisi halkın yüreğinden yani gerçek bir oluşumdan kopup gelmektedir ve 
toplumun bir parçasıdır. (el-‘Îd 1998: 71) 

Suriyeli roman ve hikâye yazarı George Sâlim, 1962 yılında yayımladığı ilk ve tek 
romanı “fi’l-Menf”de (Sürgünde), “Muhâkeme” romanının yazarı Franz Kafka’dan 
birçok konuda etkilenmiştir. Yanlışlıklar, masumiyet, insanların birbirlerine 
yaptıkları eziyetler, zorlamalar, kahramanların maddi ve manevi konularda 
birbirlerinden uzaklaşmaları gibi konularda her iki eser de birbirleriyle 
benzerlikler göstermektedir. Ayrıca her iki yazar da olaylar karşısında aynı 
tutumları ve mücadele şekillerini sergilemekte, hatta her iki roman da idamla sona 
ermektedir. (Boullata 1980: 159) 

Romanların her ikisinde de geçen ve dikkatleri üzerine çeken ana kahraman, 
Kafka’ya göre bir araştırma savcısı, George Sâlim’e göre de şekilsel ve metotsal 
yönden birçok sorumsuzluklar sergileyen aynı yapıda bir savcıdır. Sultanla şüpheli 
bir ilişkisi olan kadına gelince, bu kadın Kafka’ya göre mahkeme mübaşirinin 
karısı, George Sâlim’e göre de bir şarkıcıdır.  

George Sâlim ve Franz Kafka’nın nezdinde bu savcı, sadece ama sadece kendisinin 
yaptığı işlerden sorumlu olan ve her şeyi bilen biri olarak meçhulde kalmaya 
devam eder.  

Kısa hikâye yazarlığı alanında uzunca bir süre uğraştıktan sonra Suriye 
edebiyatında bayan yazarlardan en son ortaya çıkan isim Ğâde es-Semmân’dır. es-
Semmân, 1975 yılında yayımladığı ilk romanı “Beyrût 75”  ve 1976 yılında 
yayımlamış olduğu ikinci romanı “Kevâbisu Beyrût” (Beyrut’un Kâbusları) ile 
Suriye romancılığında önemli bir başarı elde etmiştir. Yazar, her iki romanında da 
Lübnan gerçeğine bağlı kalmış ve Lübnan Savaşında yaşanan olaylar hakkında 
okuyucularına doğru ve net bilgiler vermiştir.  

Ğâde es-Semmân, bütün çalışmalarında iki önemli hususa işaret etmiştir. Bunlar 
ırk ayrımı ve sınıfsal bölünmedir. Bu unsurların her ikisi de yazarı alıp, ona ilham 
konusu olan savaşa götürür. O günlerde Arap toplumu üzerinde egemen olan 
düzen, ulusal ve ahlaki yönden bozulmuş; bu düzenin elinde bulunan bütün her şey 
satılabilir veya üzerinde pazarlık edilebilir bir hale gelmiştir. Öyle ki, bu düzen 
Sihiyon’un düşmanlarla birlikte işçilere ve Lübnan’ın güneyinde yaşayan çiftçilere 
karşı acımasızca davrandıkları ve onları ezdikleri bir seviyeye ulaşmıştır. 
Semmân’ın, yayımladığı tüm hikâyelerinde ve romanlarında basın dilinden çok 
faydalandığı, yazdığı her satıra büyük bir özen gösterdiği ve hızlı değişimlere çok 
çabuk ayak uydurduğu dikkat çekmektedir. (Ashour 2007: 64-69)  

Çağdaş Suriye edebiyatında, realist roman yazarları mümkün olduğunca toplumsal 
gerçekçilik akımı ve bu akımın sanatsal yöntemlerinin farklılıkları üzerinde 
yoğunlaşıp, özellikle bu hususlarda bir araya gelmeye çalışmaktadırlar. Varoluşçu 
yazarlar ise bunun tam tersi, ellerinden geldiğince, bu gerçekten uzak durmaya 
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çalışırlar. Öyle ki, varoluşçu yazarların romanlarında, onları sosyal realizm akımına 
bağlayan herhangi bir bağın bulunmadığı gerçeği açıkça görülmekte ve ifade 
edilmektedir.  

Suriye edebiyatındaki bu varoluşçu ekol, aslında Lübnan’da benzerini gördüğümüz 
durumdan çok da farklı değildir. Bunun en büyük nedeni de şudur: Suriye’deki 
yazarları, özellikle Fransız sömürgeciliğinin varlığı cezbetmiştir. Fransızlar bunu 
Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir ve Franz Kafka gibi isimler aracılığıyla, 
Lübnan’da Dâru’l-Âdâb tarafından yayımlanan tercümeler sayesinde 
gerçekleştirmişlerdir. (Ferîcât 2009: 123) 

Sonuç olarak, çağdaş Suriye romancılığında yazarlar, romanlarını ruhlarından 
geçen her türlü duyguyu haykırarak yazmaya başlamış ve zaman içerisinde bu 
duyguları felsefi bir soyutlanmaya, kendilerine özgü bir bakış açısına ve 
toplumdaki insan ile nesneler arasında herhangi bir ilişkinin bulunmadığı bir 
yapıya dönüşmüştür.  
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