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TEVFÎK el-HAKÎM

þunlardýr: Tiyatro, roman ve hikâyeler:
el-Merßetü’l-cedîde (Kahire 1924); Mu-
¼ammed (Kahire 1936; Tunus 1989; Hz.
Peygamber’in hayatýný diyalog biçiminde
ele alan bir tiyatro eseridir); Pyraksâ ev
müþkiletü’l-¼ükm (1939, Kral Fârûk dö-
nemini eleþtirir); Süleymân el-¥akîm
(1943, kudret-hikmet çeliþkisine iþaret eder);
Ýzîs (1955, siyaset ve fikir adamlarý arasýn-
daki çatýþmayý ele alýr); el-ƒurûc mine’l-
cenne (1956, kadýnýn var oluþ sebebini
erkeðe hizmet þeklinde gören anlayýþý
eleþtirir); Lu£betü’l-mevt (1957); £Avde-
tü’l-va£y (1974, Cemâl Abdünnâsýr dönemi-
ni eleþtirir); Meclisü’l-£adl (1974, adalet
sistemini eleþtiren tiyatro eseridir); ¡ev-
retü’þ-þebâb (1975, XX. yüzyýlda nesil
çatýþmasýný ele alýr); el-Müßmin ve’þ-
þey¹ân; Allåh ve süßâlü’l-¼ayrân; Erinî
Allåh (felsefî bir hikâyedir). Edebî, felsefî,
dinî, siyasî, kültürel ve sosyal içerikli eser-
ler: Fennü’l-edeb (1952); Teßemmülât
fi’s-siyâse (1954); Ri¼le beyne’l-£a½reyn
(1972, anýlardan oluþur); ¥ývâr felsefî
(1974); ¥adî¦ ma£a’l-kevkeb (1974); Ede-
bü’l-¼ayât (1976); MuÅtârü’t-Tefsîri’l-
Æur¹ubî (1979); Na¾arât fi’d-dîn (1979);
Ta¼addiyâtü sene 2000 (1980); Mý½r
beyne’l-£ahdeyn (1983); et-Te£âdüliyye
fi’l-Ýslâm (1983); E¼âdî¦ ma£allåh (1983,
Mýsýr’ýn din âlimi ve idarecilerini eleþtirir);
Fi’l-vašti’²-²âßi£; E¼âdî¦ü’l-erbî£âß (di-
nî meselelere dairdir); Na¾arât fi’d-dîn
ve’¦-¦ešåfe ve’l-müctema£; Ve¦âßiš fî ¹a-
rîš; Beyne’l-fikr ve’l-fen; Ene ve’l-šå-
nûn ve’l-fen.

Tevfîk el-Hakîm’in hayatý, eserleri ve gö-
rüþleri hakkýnda çok sayýda bilimsel ve aka-
demik çalýþma yapýlmýþtýr. Türkiye’de Ýs-
mail Hocaoðlu Tevfîk el-Hakîm ve Av-
detü’r-rûh (1992, Gazi Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü), Hulusi Alptekin Mo-
dern Mýsýr Edebiyatçýsý Tevfîk el-Ha-
kîm ve Usfûrun mine’þ-þark Adlý Ese-
rinin Ýncelenmesi (2004, SÜ Sosyal Bi-
limler Enstitüsü) adýyla yüksek lisans tezi
hazýrlamýþ, Aysel Ergül Çaðdaþ Mýsýr Ti-
yatrosunda Tevfik el-Hakîm ve Üç En-
tellektüel Tiyatrosu ismiyle doktora ça-
lýþmasý yapmýþtýr (1995, Atatürk Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü). Muham-
med Mendûr Mesra¼u Tevfîš el-¥a-
kîm adýyla bir eser yazmýþ (Kahire 1961),
Umberto Rizzitano tiyatro eserlerini Ýtal-
yanca’ya çevirmiþ, ayrýca çeþitli yönlerini
ele alan çalýþmalar gerçekleþtirmiþtir (ha-
yatý ve eserleri hakkýndaki diðer çalýþma-
lar için bk. bibl.; Fuâd Devvâre, Hamdî
Sakkût, Muhammed Seyyid Suþe, John
Funtan, Nebîle Halîfe Cum‘a, J. Brugman).
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Mýsýr hidivi
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10 Receb 1268’de (30 Nisan 1852) Ka-
hire’de doðdu. Adý Mehmed Tevfik olup
Mýsýr valisi ve ilk hidivi Ýsmâil Paþa’nýn en
büyük oðludur. Öðrenim hayatlarýnýn bir
kýsmýný yurt dýþýnda geçiren kardeþlerinin
aksine tahsilini önce Menyel, ardýndan Tec-
hîziyye medreselerinde tamamladý. Veliaht
olarak yetiþtirilmeye çalýþýldýðýndan Arap-
ça’nýn yaný sýra Türkçe, Farsça, Fransýzca
ve Ýngilizce öðrendi. Babasýnýn Mýsýr dýþý-

teliflerinde basitleþtirilmiþ fasih dille halk
dilinin karýþýmýndan oluþan bir tiyatro dili
önermiþ ve uygulamýþtýr.

Tevfîk el-Hakîm’in kaleme aldýðý roman-
lar, dönemindeki Avrupa romaný düzeyin-
de yazýlmýþ ilk romanlardan kabul edilir.
£Avdetü’r-rû¼ (1933) adlý otobiyografik
romaný, modern Mýsýr’ýn ilk romaný olarak
görülen Muhammed Hüseyin Heykel’in
Zeyneb’inden sonra yayýmlanmýþ en
önemli eser diye nitelendirilir. Söz konusu
roman ayný zamanda yazarýn iç dünyasýna
ve ideolojik bakýþ açýsýna iliþkin bazý ipuç-
larý verir. Kitap müellifin amcalarýyla Ka-
hire’de geçirdiði gençlik yýllarýný konu edi-
nir. Ayrýca Mýsýr’da 1919 isyanýndaki kar-
gaþayý ele alan çalýþmasý çaðdaþ Mýsýr ede-
biyatýnda ulusalcý bir söylemle sömürgeci-
liðe karþý yazýlmýþ bir eser kabul edilir. Bu-
rada yazarýn Avrupa’ya, o günkü Mýsýr’a
ve Firavunlar dönemine bakýþýný görmek
mümkündür. Eserinde Antik Firavun’u Mý-
sýr’ýn kendi dönemindeki köylerinde yaþa-
tan yazarýn romanýna verdiði isim Firavun
döneminin ihtiþamýnýn geri dönüþ umudu-
nu çaðrýþtýrýr: “Ruhun geri dönüþü”. £Av-
detü’r-rû¼’u tahlil eden Brugman roman-
daki genç karakter Muhsin’in, babasýnýn
kendi insanýna dönüþünü Türk anneye de-
ðil Mýsýrlý Arap babaya dönüþ arzusu ola-
rak yorumlar (An Introduction to the His-
tory of Modern Arabic Literature, s. 282).
Tevfîk el-Hakîm’in Yevmiyyâtü nâßib fi’l-
eryâf (1937), Paris’te yazdýðý £U½fûr mi-
ne’þ-þarš (1938) ve Sicnü’l-£umr (1964)
adlý eserleri diðer önemli otobiyografik ro-
manlarýndan kabul edilebilir. Müellif Arap
romanýna ilk defa “yevmiyyât” (günlükler /
anýlar), “resâil” (mektuplar) ve “hývâr” (diya-
log) romaný þeklinde yeni anlayýþlar getir-
miþtir. Tevfîk el-Hakîm eserlerinde kendi
döneminin Avrupa’sýnda mevcut bütün
edebî akýmlardan yararlanýr. Nitekim £Av-
detü’r-rû¼’ta klasisizm, romantizm ve ger-
çekçilik romanýn yapýsýný oluþtururken bir
dostuna yazdýðý mektuplar dizisi halin-
de yapýlandýrýlmýþ romaný olan Zehretü’l-
£umr ve £U½fur mine’þ-þarš gibi pek çok
eserinde romantizmi, Yevmiyyâtü nâßib
fi’l-eryâf’ta gerçekçiliði, eŠ-™ayfü’¦-¦a-
k¢l’de sembolizmi, Ehlü’l-kehf’te varo-
luþculuðu ve nihilizmi, Pigmalion’da “sa-
nat sanat içindir” anlayýþýný uygulamýþtýr.

Eserleri. Tevfîk el-Hakîm yetmiþi aþkýn
tiyatro eseri, on bir roman ve yüzlerce ký-
sa hikâye ile çok sayýda makale ve hâtý-
rat kaleme almýþtýr. Eserleri pek çok dile
çevrilmiþ, Londra, Paris, Salzburg ve Bu-
dapeþte’de sahnelenmiþtir. Madde için-
de geçenlerin dýþýnda diðer bazý eserleri
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da cesaretlendirdi. 8 Ocak 1882’de Ýngil-
tere ve Fransa’nýn Tevfik Paþa’yý destek-
lediklerini açýklamalarýyla muhalefet hidiv
üzerinde baskýsýný arttýrdý. Muhammed
Þerîf Paþa kabinesi istifa etti ve Mahmud
Sâmi’nin kurduðu yeni hükümette Urâbî
Paþa harbiye nâzýrý oldu. Bu tarihten iti-
baren Tevfik Paþa, Ýngiltere ve Fransa tem-
silcileriyle Urâbî Paþa’nýn liderliðindeki mu-
halefet arasýnda sýkýþýp kaldý. Muhalefetin
giderek güçlendiðini gören Ýngiltere ve
Fransa, Mayýs 1882’de ikinci bir nota ile
Mahmud Sâmi Paþa hükümetinin görev-
den ayrýlmasýný saðladý, fakat Urâbî Paþa
harbiye nâzýrlýðý görevini sürdürdü.

Hidiv Tevfik Paþa’nýn yönetime tam hâ-
kim olamamasý kendisine ümit baðlayan
Ýngiltere ve Fransa’nýn güç kaybýna yol açý-
yordu. Böylece Urâbî Paþa liderliðindeki
kesimle Ýngiltere ve Fransa arasýnda ger-
ginlik sürekli týrmandý. Geliþmelerin endi-
þe verici boyutlara ulaþmasý üzerine iki ül-
ke Mayýs 1882’de Ýskenderiye’ye savaþ ge-
mileri gönderdi. Mýsýr hükümeti de ayný
þehre yýðýnak yapmaya baþladý; haziran-
da meydana gelen ayaklanmalar yüzün-
den yabancýlarýn büyük bir kýsmý þehri ter-
ketti veya limanda demirleyen Ýngiliz ve
Fransýz gemilerine sýðýndý. Ardýndan Ýn-
giltere Tevfik Paþa’yý desteklediðini, an-
cak Mýsýr ordusunun Ýskenderiye’ye yap-
týðý yýðýnaðý kaldýrmamasý halinde askerî
harekât baþlatacaðýný duyurdu. Urâbî Pa-
þa bunu reddedince Ýngiltere düzeni sað-
lama bahanesiyle temmuzda Ýskenderi-
ye’yi bombaladý. 13 Temmuz’da Mýsýr hü-
kümeti Ýngiltere’ye savaþ açtý. Ýki gün son-
ra Tevfik Paþa, Ýngiltere’ye sýðýnarak
Urâbî Paþa’yý âsi ilân etti. Paris’teki hükü-
met krizinden dolayý Fransa askerî hare-
kâtta yer almak istemeyince Ýngiltere tek
baþýna iþgal sürecini baþlattý. 14 Eylül
1882’de Urâbî Paþa’nýn teslim olmasýyla
çatýþmalar sona erdi ve Tevfik Paþa Ýngil-
tere’nin himayesinde makamýna döndü.
Ýþgalin hemen ardýndan milliyetçilerin ön-
de gelen isimleri sürgüne gönderildi, or-
duda büyük bir operasyon gerçekleþtirildi
ve Urâbî Paþa liderliðindeki hareketi des-
tekleyenler çeþitli cezalara çarptýrýldý. Hidiv
ise makamýný borçlu olduðu Ýngiltere ile
iyi geçinmeye çalýþtý. Özellikle Ekim 1883’-
te Edward Malet’ten görevi devralan ve
1907’ye kadar Mýsýr’ýn gerçek yöneticisi
gibi davranan Sir Evelyn Baring (1891’de
aldýðý Lord Cromer unvanýyla bilinir) za-
manýnda otoritesi sembolik kaldý.

Ýngiltere hidivin otoritesini tesis ettik-
ten sonra çekileceðini ilân etmekle birlik-
te Sudan’da baþlayan Muhammed Ah-

med el-Mehdî isyaný ve isyana müdahale
eden Mýsýr ordusunun Kasým 1883’te ye-
nilmesinin ardýndan Mýsýr’dan çekiliþini er-
teledi. Haziran 1885’te muhafazakârlarýn
Ýngiltere’de iktidara gelmesiyle birlikte Mý-
sýr iþgalini sona erdirme müzakereleri ye-
ni bir ivme kazandý. Osmanlý Devleti ile Ýn-
giltere arasýnda Ekim 1885’te imzalanan
antlaþma gereðince Ýngiliz kuvvetlerinin
Mýsýr’dan çekilmesi için gerekli hazýrlýkla-
rý yapmak üzere birer fevkalâde komise-
rin tayin edilmesi kararlaþtýrýldý. Osmanlý
Devleti, Kasým 1885’te Gazi Ahmed Muh-
tar Paþa’yý Mýsýr fevkalâde komiserliðiyle
görevlendirdi. Fakat Osmanlý ve Ýngiltere
komiserleriyle hidiv uyumlu çalýþamadý ve
aralarýnda sýk sýk gerginlikler yaþandý. Her
iki taraf kendi ülkesinin çýkarlarýný koru-
ma gayretiyle hareket edince Tevfik Pa-
þa’nýn son yýllarý çok sýkýntýlý geçti. Hidivin
güçlü gördüðü tarafýn iradesini gerçekleþ-
tirme eðilimini iyi deðerlendiren Lord Cro-
mer yönetimin bütün alanlarýnda istediði
reformlarý uygulatmaya çalýþtý. Tevfik Pa-
þa’nýn bu zaafý, Ýngiltere’nin teknisyen ve-
ya danýþman adý altýnda her yere kendi
adamlarýný getirerek kontrolünü arttýrma-
sý ve Mýsýr’a yerleþmesiyle sonuçlandý. Tev-
fik Paþa 7 Ocak 1892’de vefat ettiðinde
hidivlik makamý çok zayýflamýþ, Osmanlý
otoritesi resmiyette kalmýþ, Ýngiltere’nin
fiilî hâkimiyeti güçlenmiþti. Osmanlý Dev-
leti tarafýndan yerine oðlu II. Abbas Hilmi
tayin edildi.
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ÿÞit Tufan Buzpýnar

na yaptýðý seyahatleri sýrasýnda ona nâib-
lik yaptý. On dokuz yaþýnda iken Meclis-i
Husûsî reisliðine getirildi ve 1879’da kýsa
bir süre Meclis-i Vüzerâ’da baþkanlýkta bu-
lundu. Mýsýr’ýn giderek artan dýþ borçlarý-
ný ödeyememesi alacaklý devletlerin Mýsýr
maliyesini kontrol altýna alma çabalarýyla
sonuçlandý. Avrupalýlar’a karþý yabancý düþ-
manlýðý þekline dönüþen tepkilerin artma-
sý yüzünden özellikle Ýngiltere ve Fransa’-
nýn baskýlarý sonucu II. Abdülhamid 26 Ha-
ziran 1879’da Hidiv Ýsmâil Paþa’yý azledip
yerine oðlu Tevfik’i tayin etti. Hidivlik fer-
manýnýn hangi yetkileri içereceði mesele-
si Bâbýâli ile Fransa ve Ýngiltere arasýnda
uzun tartýþmalara yol açtý. Bâbýâli, hidiv
deðiþikliði vesilesiyle Ýsmâil Paþa zama-
nýnda Sultan Abdülaziz’in verdiði yetkileri
geçersiz kýlmak ve 1841’de Mehmed Ali
Paþa’ya verilen ferman hükümlerine dön-
mek istedi. Ancak adý geçen devletlerin iti-
razý yüzünden sadece ordu sayýsýnýn 18.000
ile sýnýrlandýrýlmasý konusunda anlaþma-
ya varýldý; veraset hususunda 1866, diðer
hususlarda 1873 fermanýnýn hükümleri
üzerinde uzlaþma saðlandý. Böylece hidiv-
lik fermaný 7 Aðustos 1879’da verilebildi
(Râgýb Râif – Rauf Ahmed, s. 56-60).

Tevfik Paþa’nýn hidivliði sýrasýnda karþý-
laþtýðý ilk önemli mesele, artmakta olan
yabancý düþmanlýðýnýn yönetimin ve top-
lumun çeþitli kesimlerini harekete geçir-
miþ olmasýydý. O bir taraftan kendisinin
göreve gelmesini saðlayan Avrupalý güç-
lerin taleplerini karþýlamak, diðer taraf-
tan Avrupalýlar’ýn Mýsýr maliyesini kontrol
çabalarýna karþý geliþip güçlenen yerli mu-
halefeti kontrol etmek zorunda kalmýþtý.
Bu çerçevede geliþen milliyet bilinci ordu-
ya da sirayet etti. Mýsýr yönetiminde et-
kin olan Türk ve Çerkez unsurlarýn Avru-
palýlar’a karþý Mýsýr’ýn haklarýný yeterince
koruyamadýðýný düþünen subaylarýn muha-
lefeti giderek güçlendi. Ýngiltere ve Fran-
sa temsilcilerinin Mýsýr maliyesinin harca-
malarýný kýsýtlamak amacýyla sivil ve as-
kerî personeli azaltmak istemeleri muha-
liflerin gücünü arttýrdý. Ocak 1881’de Ah-
med Urâbî’nin de aralarýnda yer aldýðý üç
albayýn Çerkez kökenli harbiye nâzýrý Os-
man Rýfký aleyhine giriþimlerde bulunduk-
larý sýrada tutuklanmalarý üzerine kendi
alaylarý tarafýndan Harbiye Nezâreti sarýla-
rak kurtarýlmalarý bir dönüm noktasý ol-
du. Urâbî Paþa, alaylarýn baþýna geçip Âbi-
dîn Sarayý’na gitti ve harbiye nâzýrýnýn gö-
revden alýnmasýný istedi. Tevfik Paþa’nýn
bu isteði kabul ederek muhalefete yakýn
isimlerden Mahmud Sâmî el-Bârûdî’yi har-
biye nâzýrý tayin etmesi muhalefeti daha
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