
517

HÂLÝDÎ, Rûhî

Tek mi le tü’ş-Şekåik, III, 336; Sal nâ me-i Vi lâ yet-i 
Ha leb, Ha lep 1326; Meh med Sü rey yâ, Si cill-i 
Osmânî (haz. Or han Hülâgü v.dğr.), İs tan bul 1998, 
III, 176; IV/2, s. 110; İh ti fal ci Meh med Zi yâ, Ye ni-
ka pı Mev le vî hâ ne si, İs tan bul 1329, s. 137-141; 
Os man lı Mü el lif le ri, I, 103; İb nü le min, Son Asır 
Türk Şa ir le ri, VI II, 1408; Sa det tin Nüz het Er gun, 
Türk Şa ir le ri, İs tan bul 1936, I, 324-329; M. Es‘ad 

Ta les, el-Â¦ârü’l-İslâmiy ye ve’t-târîÅiy ye fî ¥a-
leb, Dı maşk 1375/1956, s. 256-257; A. Sü heyl 

Ün ver, “Os man lı İm pa ra tor lu ğu Mev le vî hâ ne le ri 
ve Son Şeyh le ri”, Mevlâna Gül des te si, Kon ya 
1964, s. 38; Da niş mend, Kro no lo ji°, II, 11-14; M. 

Hay red din el-Esedî, A¼ yâßü ¥aleb ve es vâ šu hâ 
(nşr. Ab dül fet tâh Rev vâs Kal‘acî), Dı maşk 1981, 
s. 285; Ab dül bâ ki Göl pı nar lı, Mev lâ nâ’ dan Son ra 
Mev le vî lik, İs tan bul 1983, s. 152-153, 334, 335, 
341-342, 363; Ab dül fettâh Revvâs Kal‘acî, ¥aleb 
el-ša dî me ve’l-¼a dî ¦e, Bey rut 1409/1989, s. 251; 
Kâ mil el-Gaz zî, Neh rü’×-×eheb fî târîÅi ¥aleb (nşr. 
Şev k¢ Şa as – Mah mûd Fâhûrî), Ha lep 1412/1992, 
II, 234-237, 262; Mus ta fa Çı pan, “Mev levî Şeyh le-
rin den Dîvâne Meh med Çe le bi”, 7. Millî Mev lâ nâ 
Kon gre si (Teb liğ ler), Kon ya 1994, s. 101-102; 
Tâ hi rül mev levî, Çi lehâne Mek tup la rı (haz. Ce mal 
Kur naz – Gül gün Eri şen), An ka ra 1995; Se zai Kü-

çük, Mev levîli ğin Son Yüz yı lı, İs tan bul 2003, s. 
190-208, 314-315; a.mlf., “Ha lep Mev le vî hâ ne-
si”, İLAM Araş tır ma Der gi si, III/2, İs tan bul 1999, 
s. 73-107; Di râ se tü ne šåßi şi’l-£ah di’l-£O¦mânî 
fî mu¼âfa¾ati ¥a leb: el-Me bâ nî ve şevâhi dü’l-
šubûr (nşr. Necvâ Os man), Ha lep 2010, I, 262-
311; Meh met Ön der, “Son Çe le bi ler”, Re sim li 
Ta rih Mec mu ası, VI/61, İs tan bul 1955, s. 3010; 
Ab dul lah Sa tı oğ lu, “Kay se ri Mev levî Şey hi Ah met 
Rem zi De de”, Er ci yes, sy. 68, Kay se ri 1983, s. 
19-20; Ali Rı za Ka ra bu lut, “Mev levî Ah met Rem-
zi De de (Ak yü rek)”, a.e., sy. 68 (1983), s. 25; K. 

Kre iser, “Ev liyâ Çe le bi ve Baş ka Kay nak la ra Gö re 
Arap Âle mi nin Do ğu sun da ki Bü yük Şe hirlerde 
Mev le vi ha ne ler” (trc. Se mih Tez can), Osm.Ar., sy. 
14 (1994), s. 104, 107; Ce la led din Çe le bi, “Ab dül-
ha lim Çe le bi”, DİA, I, 212.

ÿSe za yi Kü çük

– —HÂLÝDÎ, Rûhî
ي ) א ( رو ا
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Filistinli edip ve siyasetçi.˜ ™

Ku düs’te Ha rem-i şe rif ci va rın da ki Bâ-

büs sil si le ma hal le sin de doğ du. Fi lis tin’in 

meş hur Hâlidî ai le si ne men sup tur. Ne se bi 

sa hâ be den Hâlid b. Velîd’e da ya nan bu ai-

le den bir çok âlim, edip, ka dı ve mil let ve ki li 

çık mış tır. Os man lı dev let ada mı ve âlim 

Yû  suf Ziyâ (Pa şa) el-Hâlidî onun am ca sı-

dır. Rûhî el-Hâlidî ön ce ma hal le mek te bi-

ne gir di. Mid hat Pa şa Şam va li li ği ne ta yin 

edi lin ce (1878) ba ba sı Mu ham med Yâsin 

Efen di’yi Nab lus ka dı sı ola rak ta yin et ti, 

Rûhî bu ra da rüş di ye mek te bi ne kay de dil-

di. Çok geç me den Mid hat Pa şa, ba ba sı nı 

Trab lus şam ka dı lı ğı na gön de rin ce Rûhî 

Ka pı nın iki ya nın da ha fif yük sek taş so-

fa lar var dır. Bu ka pı he men he men ka-

re şek lin de dir ve sa rı taş lar la giy di ril miş 

dört bü yük sü tu nun or ta sın da yer alır. Ga-

yet bü yük olan kub be dört bü yük ke mer 

üze rin de yük se lir ve için de da ire şek lin de 

se kiz pen ce re nin yer al dı ğı bir ku şak ile 

çev ri li dir. Gi riş ka pı sı nın üze rin de çok gen 

şe kil li iki ah şap di rek üze rin de ta şı nan yi-

ne ah şap tan bü yük bir üst eşik bu lu nur.

Kah ve ren gi taş lar giy di ril miş, ke mer li 

ve gör kem li mih rap, bâriz ya rım da ire ler-

le yük se lir ve üze rin de kitâbe nak şe dil miş 

bir lev ha nın yer al dı ğı geo met rik şe kil ler 

ih ti va eden dik dört gen bi çi min de bir taç 

ile son bu lur. Mih ra bın sa ğın da kah ve ren-

gi ve şe ker ren gi ah şap tan min ber var dır. 

Min be rin mer di ven tı rab zan la rı süs lü ah-

şap tan dır. Min be rin üze rin de dört kü çük 

ah şap sü tun ile ta şı nan bir ta van üze rin de 

uza tıl mış çok gen bir kub be yer alır.

Nis be ten kı sa olan mi na re, ca mi nin ana 

gi riş ka pı sı nın üze rin de dir. Mi na re nin alt 

kı sım la rı çok gen şe kil li dir. Se kiz gen şe re-

fe nin al tın da, üze rin de süs lü taş ka bart-

ma lar bu lu nan bir kor niş var dır. Şe re fe nin 

ta va nı, se kiz adet taş sü tun üze rin de ta-

şı nan ya rım da ire şek lin de kü çük bir kub-

be dir. Mi na re, üze rin de se kiz gen şe kil li 

ka bart ma lı taş per vaz lar bu lu nan ke mer-

ler le so na erer.
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Kü tüp ha ne si’ne, 1926’da Şe re fiy ye Med-

re se si’nde ki Va kıf lar Mü dür lü ğü Kü tüp-

ha ne si’ne; son ola rak da Ha lep’te ki di ğer 

yaz ma lar la bir lik te 1992 yı lın da Şam’da ki 

Esed Kü tüp ha ne si’ne nak le dil miş tir. Bu 

kü tüp ha ne de yer alan yaz ma la rın di ji tal 

kop ya la rı Ha lep’te ki Va kıf lar Mü dür lü ğü 

Kü tüp ha ne si’nde bu lun mak ta dır.

Mi ma ri. Mev le viy ye ta ri ka tı nın en bü-

yük, en gü zel ve vak tiy le en faz la ge li re 

sa hip olan tek ke le rin den olan Ha lep Mev-

le vî hâ ne si, do ğu ve ku zey den Ku vayk neh-

ri, ba tı dan Kavâni sa ma hal le si ile çev ri li 

bu lu nan Ay neyn sem tin de yer alır. Tek-

ke nin alt ka tın da şeyh ve der viş le re ait 

hal vethâne ler, üst kat ta şey hin ai le si ve 

mi sa fir le ri için ha zır lan mış oda lar bu lu-

nur. Gü ne ye ba kan kıs mın da na maz için 

kul la nı lan mer mer dö şe li bir alan ve dı şa-

rı dan ge lip ge çen le rin su içe bi le ce ği bir 

se bil, ba tı ya ba kan kıs mın da ise 1902’de 

Ha lep mu ta sar rı fı ta ra fın dan yap tı rı lan ve 

der viş ler için mut fak ola rak kul la nıl mış 

es ki bir ima re tin ta kip et ti ği re vak lar yer 

al mak ta dır. Semâhâne de yi ne ay nı ta raf-

ta bu lun mak ta dır. Gü ney do ğu kısmın da, 

için de şeyh le rin ka bir le ri nin bu lun du ğu 

ge niş bir me zar lık, me zar lı ğın ba tı ta ra-

fın da da Ab dül ganî De de’nin 1834 yılınd a 

yap tır dı ğı bü yük bir mey dan var dır. 

Musallâ, semâhâne ve ba zı la rı ka dın la rın 

otu rup semâ âyi ni ni sey re de bil me le ri için 

ka pa lı olan yük sek ey van lar bu mey dan da 

bu lu nur. Mey da nın gü ne yin den do ğu su na 

doğ ru kü tüp ha ne nin bu lun du ğu bir oda 

ile Ab dül ganî De de ile Nâib Efen di’nin tür-

be si yer al mak ta dır. Tek ke nin ge ri ka lan 

dai revî kıs mı ise iki bah çe den iba ret tir.

Cüm le ka pı sı geo met rik şe kil ler le süs-

len miş, renk li ah şap tan olup üze rin de 

Os man lı Türk çe si’yle bir kitâbe bu lu nur. 
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ªrab lu si’ş-Şâm, 1896). 1896’da Fran sa’da 

ver di ği bir kon fe ran sın met ni dir. 5. “Ber-

ti lü el-£âli mü’l-kîmiyâvî” (el-Hilâl, X/8 [Ka-
hi re 1902], s. 233-238). Fran sız kim ya cı sı 

Mar ce lin Pi er re Eugéne Bert he lot’un (ö. 
1907) ha ya tı na da ir bir ma ka le dir. 6. “Vic-

tor Hu go” (el-Hilâl, X/4 [Ka hi re 1902], s. 
421-440). 7. Kîmiyâ £in de’l-£Arab (Ka-
hi re 1953). Ri sâ le fî £İl mi’l-kîmiyâßi’l-

£Arabî ve key fe in tešale ile’l-³arb adıy-

la da ge çer. 8. “¥ik me tü’t-târîÅ” (Cerîde tü 
ªrab lu si’ş-Şâm, 1903).

Mü el li fin bun la rın dı şın da TârîÅu’½-

Øah yû niy ye, Ri¼le ile’l-En de lüs ve 

£İl mü’l-el si ne (£İl mü’l-lisâniyyât, el-Lu-
³å tü’l-mušåre ne) ad lı eser le ri nin yaz ma 

nüs ha la rı Ku düs’te Hâli diy ye Kü tüp ha ne-

si’nde bu lun mak ta dır (http://www.kha-
li di lib rary.org). Hâlidî, İb nü’d-Deyrî’nin 

Ha nefî fık hı na da ir el-¥abs fi’t-tüh-

me ve’l-im ti¼ân £alâ ¹ale bi’l-išrâr ve 

i¾hâri’l-mâl ad lı ese ri ni de ya yım la mış tır 

(Ka hi re 1321/1903). Kay nak lar da Rûhî el-

Hâlidî’nin TârîÅu Mem le ke ti Dâhûmî ve 

tevâbi£ihâ, TârîÅu’l-üm me ti’l-İsrâßîliy-

ye ve £alâšatihâ bi’l-£Ara bi ve ³ay-

rihâ mi ne’l-ümem, Te râ ci mü a£lâmi’l-

üs re ti’l-ƒâli diy ye, Tâ rî Åu’ş-şarš ve 

ümerâßih ad lı eser le ri de zik re dil mek te dir 

(Mu ham med Ömer Hamâde, III, 155-156).
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bir lik te Os manlı Mec lis-i Meb‘ûsa nı’na 

Ku düs me bu su ola rak se çil di, ikin ci defa 

da Ku düs me busu ol du. 1908 Ara lık ayın-

da Ham burg’da dü zen le nen II. Si yo nizm 

Kon gre si’nde Fi lis tin top rak la rın da ba-

ğım sız bir ya hu di dev le ti nin ku rul ma-

sı ka ra rı na şid det le karşı çık tı, Os man lı 

Mec lis-i Meb‘ûsanı’nda bu ko nuy la il gi li 

gi ri şim ler de bu lun du. 1912’ de Mec lis-i 

Meb‘ûsan fes he di lin ce Ku düs’e git tiy se de 

faz la kal ma yıp İs tan bul’a dön dü. İt ti hat 

ve Te rakkî’nin bir üye si olan Rû hî el-Hâlidî 

çok geç me den ti fo ya yaka la na rak öl dü (6 
Ağus tos 1913) ve İs tan bul’da def ne dil di. 

Hâlidî’nin Mı sır’ da çı kan el-Hilâl der gi si 

baş ta ol mak üze re bir çok ga ze te ve der gi-

de ön ce le ri isim siz, da ha son ra “Mak disî” 

mah la sıy la edebî ve fikrî ma ka le le ri ya-

yım lan mış, özel lik le el-Hilâl’in ge nel ya yın 

yö net me ni Corcî Zeydân’ın is te ği üze ri ne 

Fran sız ede bi ya tıy la il gi li ya zı lar ka le me 

al mış tır. Onun Fran sız ya za rı Vic tor Hu-

go’ya, Arap ve Ba tı ede bi yat la rı na da ir 

ma ka le le ri bu der gi de çık mış tır. Nâsı rüd-

din el-Esed, Mu ¼am med Rû¼î el-ƒâlidî 

Râßidü’l-ba¼ ¦i’t-târîÅî adıy la bir mo nog-

ra fi ya yım la mış tır (Ka hi re 1970).

Eser le ri. 1. TârîÅu £il mi’l-edeb £in de’l-

İf renc ve’l-£Arab ve Vic tor Hu go (Ka-
hi re 1904, 1912, 1929, 1932). Bor de aux’da 

kon so los luk ya par ken yaz dı ğı ese rin Fran-

sız ca’sı Etu des sur Vic tor Hu go et sur la 

littéra tu re chez les eu ropéens et chez 

les ara bes adıy la ya yım lan mış tır. Mo dern 

Arap ede bi ya tı ala nın da ger çek leş ti ri len 

ilk kar şı laş tır ma lı ça lış ma lar dan bi ri ola-

rak ka bul edi len eser, 1902-1903 yıl la rın da 

Mı sır’da el-Hilâl der gi sin de se ri ma ka le-

ler ha lin de neş re dil miş, da ha son ra ki tap 

ola rak ba sıl mış tır. Mü el lif Arap ve Ba tı 

ede bi ya tı ta ri hi ni ele al dı ğı bu ki ta bın da 

Ba tı ede bi ya tı nın Arap ede bi ya tın dan et-

ki le ni şi ni Vic tor Hu go ör ne ğiy le açık la ma-

ya ça lı şır. Ese rin ilk bas kı sı (Ka hi re 1904) 
Mak disî mah la sıy la, di ğer bas kı la rı ger çek 

adıy la ya yım lan mış tır. 2. el-Mušad di me 

fi’l-mesßele ti’ş-şaršiy ye mün×ü neşßeti-

he’l-ûlâ ile’r-ru bu£ı’¦-¦ânî mi ne’l-šar-

ni’¦-¦âmin £aşer (Ku düs, ts. [Mat ba atü’l-
ey tâ mi’l-İslâmiy ye]). 1898’de Fran sa’da 

Dün ya Müs teş rik ler Kon gre si’nde sun du-

ğu bil di ri dir. 3. (Esbâb) el-İnšılâbi’l-£O¦-

mâ nî ve Tür kiyâ el-fetât. Bor de aux’da 

kon so los lu ğu sı ra sın da ka le me al dı ğı 

ve 1908’de el-Hilâl der gi sin de Mak disî 

mah la sıy la ya yım la nan iki ma ka le si olup 

(XVII/2, s. 67-83; XVII/3, s. 131-171) Ka hi-

re’ de ay rı ca ba sıl mış tır (1909). 4. Risâle 

fî sür£ati in tişâri’d-dîni’l-Mu¼am medî 

ve fî ašsâmi’l-£âle mi’l-İslâmî (Cerîde tü 

bu ra da Hü se yin el-Cisr’in mo dern tarz da 

kur muş ol du ğu Va ta niy ye Med re se si’ne 

kay dol du. Am ca sı Ab dur rah man Nâfiz 

Efen di ta ra fın dan 1880’de İs tan bul’a gö-

tü rül dü ve öğ re ni mi ne ora da de vam et-

ti. Şey hü lislâm Uryânîzâde Esad Efen di, 

Rûhî’ye bü yük il gi gös ter di ve he nüz on 

al tı ya şın da iken ken di si ne mü der ris ola-

rak Bur sa ruûsu rüt be si ver di. An cak o 

çok geç me den Ku düs’e dön dü. Mes cid-i 

Aksâ’da ki ders hal ka la rı na ka tı la rak sarf, 

na hiv, be yân, bedî‘, ha dis, fı kıh, kelâm, 

man tık ve fel se fe gi bi ilim le ri tah sil eder-

ken Fran sız ca’sı nı ge liş tir mek ama cıy-

la Al yans, er-Ruhbânü’l-bîz ve Salâhi ye 

med re se le rin de ki ders le re de vam et ti. 

Da ha son ra Bey rut’a geç ti; Bey rut’ta 

mü dür lü ğü nü Hü se yin el-Cisr’in yap tı ğı 

Sultâni ye Med re se si’ne gir di. Öğ re ni mi ni 

ta mam la ya ma dan med re se nin ka pan-

ma sı üze ri ne Ku düs’e dön dü ve Mes cid-i 

Aksâ’da ki ders hal ka la rı na ka tıl dı. Bu ara-

da ön ce ad li ye de bir sü re me mur luk yap tı, 

ar dın dan Gaz ze Mah ke me si’ne başkâtip 

ola rak ta yin edil diy se de bu gö re vi ka bul 

et me yip İs tan bul’a dön dü ve Mek teb-i 

Mül kiy ye-i Şâhâne’ye gir di (1887). Me zun 

olun ca da Ku düs’e dön dü (1893) ve bir 

idâdîde öğ ret men li ğe baş la dı. Bir ka za-

da kay ma kam lık vb. bir gö re ve ta yi ni için 

tek rar İs tan bul’a git tiy se de olum lu bir so-

nuç ala ma yın ca Ku düs’e dön dü. Bir sü re 

son ra yi ne İs tan bul’a git ti, Cemâleddîn-i 

Efgånî’nin ders le ri ne ka tıl dı, ar dın dan Pa-

ris’e gi dip Eco le des sci en ces po li ti qu es’e 

kay dol du. Üç yıl son ra me zun olun ca fel-

se fe bi lim le ri ve Do ğu ede bi ya tı oku mak 

ama cıy la Sor bon Üni ver si te si’nde Eco le 

des Hau tes Etu des’e gir di. Bir yan dan 

da Ya ban cı Dil le ri Yay ma Ce mi ye ti’nde 

Arap ça öğ ret men li ği yap tı (1897). Kül tü-

rel ki şi li ği ve ye te ne ği şar ki yat çı la rın dik-

ka ti ni çek ti, bir çok top lan tı ya ko nuş ma cı 

sı fa tıy la da vet edil di. Böy le ce ilim ve fi kir 

çev re le rin de ta nın ma ya baş lan dı.

Rûhî el-Hâlidî, Sor bon’dan me zun ol-

duk tan son ra İs tan bul’a dö nün ce Osman lı 

hü kü me ti ta ra fın dan Fran sa’nın Bor de aux 

şeh ri ne kon so los ola rak ta yin edil di (1898). 
Bu ra da fikrî, edebî ve si yasî bir çok fa ali yet 

dü zen le di. Kırk al tı üye den oluşa n Bor-

deaux Kon so los lar Ce mi ye ti’nin baş kan lı-

ğı na se çil di. Ken di si ne en yük sek Fran sız 

dev let ni şa nı (Légi on d’Hon ne ur) ve ril di. 

1908’de Kå nûn-i Esâsî ilân edi lin ce ye ka-

dar Borde aux’ da kal dı. Bu ra da ev len di-

ği Fran sız eşin den olan oğ lu Bor de aux 

be le di ye baş ka nı se çil di. Bor de aux’dan 

Ku düs’e ge çen Hâlidî edebî ve fikrî faali-

yet le ri ne de vam et ti. Saîd el-Hü seynî ile 

Rûhî

el-Hâlidî
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ga ze te si ni ya şat mak, sü rek li ge liş ti rip ye-

ni le mek ama cıy la bü yük gay ret sar fet miş-

tir. Bu ga ze te nin mo dern Fi lis tin ede bi ya-

tı na olan kat kı la rı şu şe kil de özet le ne bi lir: 

Ga ze te ço ğun luk la Rus ça’dan, za man za-

man da Av ru pa ede bi ya tın dan ya pı lan çe-

vi ri le rin ya yım la na bi le ce ği bir yer ol muş-

tur. Rus ede bi ya tın dan pek çok baş ya pı tı 

ilk de fa Bey des Arap ça’ya çe vir miş tir. Bu 

an lam da ga ze te si, XX. as rın ilk yıl la rın-

da mo dern Arap ede bi ya tın da ki ter cü me 

ha re ke tin de çok önem li rol oy na mış tır. 

Bey des Rus ça dı şın da İn gi liz ce, Al man ca, 

Fran sız ca ve İtal yan ca’dan da Arap ça’ya 

çe vi ri ler yap mış, ba zı Arap ça me tin le ri de 

Rus ça’ya çe vir miş tir. Bu ara da, hem Arap 

dün ya sın dan hem di ğer ül ke ler den ara-

la rın da Irak lı Ma‘rûf er-Rusâfî, Lüb nan lı 

Ha lîm Dammûs, Su ri ye li Kistâkî el-Himsî, 

Lüb nan lı Vedî‘ el-Bustânî’nin yer al dı ğı pek 

çok ya za rın il gi si ni çe ke rek mo dern Fi lis tin 

ede bi ya tı ka dar mo dern Arap ede bi ya tı-

nın da ge li şi mi ni hız lan dır mış tır. Bey des, 

me tin le ri çe vi rir ken Arap oku yu cu la rı nın 

bek len ti si ni kar şı la ya bil mek için ori ji nal 

me tin de bü yük de ği şim ler yap mak tan 

çe kin mi yor du. Arap ça laş tır ma adı ve ri len 

bu çe vi ri ler de me tin le ri âde ta ye ni den ya-

zı yor du. Arap ça laş tır ma, XIX. as rın so nu 

ile XX. as rın baş la rın da Arap oku yu cu la rı 

ile Ba tı ede bi ya tı ara sın da bir köp rü va zi-

fe si gör müş, bu nun ar dın dan ge len adım 

ise ba ğım sız ya zar lık ol muş tur.

Baş lan gıç ta ta ma men çe vi riy le uğ ra şan 

Bey des, da ha son ra ori ji nal hikâye ve ro-

man lar yaz ma ya yö nel miş tir. Ni te kim ilk 

edebî ese ri olan el-Vâri¦ (1920) ad lı ro-

ma nı nı ya yım la yın ca ya ka dar 1898-1914 

yıl la rı ara sın da ki on al tı yıl bo yun ca Ba tı 

ede bi ya tın dan ro man lar çe vir miş tir. Bu 

da yap tı ğı çe vi ri le rin Bey des’in edebî kim-

li ği nin ge li şi mi üze rin de ki et ki si ne işa ret 

et mek te dir. el-Vâri¦’te sos yal ko nu lar ve 

aşk ele alın mış tır. Bey des’in Arap-İs ra il 

iliş ki le ri ni iş le di ği tek ese ri bu ro ma nı dır ve 

es te tik de ğer den zi ya de ta rihî bir de ğe re 

Türk ler’in Arap lar’a âdil dav ran ma sı ge-

rek ti ği ne da ir ya zı lar ka le me al dı. 10 Ha-

zi ran 1916’da Os man lı Dev le ti’ne kar şı 

baş la tı lan bü yük is yan es na sın da ida ma 

mahkûm edi lin ce Ku düs’te ki Or to doks 

pat ri ği ne sı ğı na rak idam dan kur tul du. 

Bey des’in tep ki si Os man lı Dev le ti’nden 

son ra Fi lis tin ida re si ni üst le nen İn gi liz ler’e 

kar şı da de vam et ti. Ka le mi gi bi hi ta be ti 

de çok et ki liy di, ko nuş ma la rın da özel lik le 

man da ve si yo nist dü şün ce si ne kar şı çok 

sert ifa de ler kul lan dı. Ni san 1920’de Ku-

düs’te Nebî Mûsâ gös te ri le rin de bir yü rü-

yü şe ka tıl dı ve bu ra da Fi lis tin top rak la rın-

da bir yahud i dev le ti nin ku ru lu şu nun önü-

nü açan Bal fo ur Dek la ras yo nu’nu (1917) 
sert dil le eleş ti ren bir ko nuş ma yap tı. 

Onun ko nuş ma sı nın ar dın dan ga le ya na 

ge len halk ya hu di le re sal dır dı. Ta raf lar 

ara sın da çı kan ça tış ma lar so nun da çok sa-

yı da in san öl dü. Bu olay lar üze ri ne Bey des, 

İn gi liz kuv vet le ri ta ra fın dan tu tuk lan dı. 

Ön ce ida ma, da ha son ra on beş yıl hap se 

mahkûm edil di. An cak ya hu di asıl lı İn gi liz 

Her bert Sa mu el’in tem sil ci ola rak böl ge ye 

gel me si üze ri ne ara la rın da Halîl Bey des ve 

Mû sâ Kâzım el-Hü seynî’nin de yer al dı ğı 

si yasî tu tuk lu lar ser best bı ra kıl dı.

Fi lis tin me se le si ko nu sun da gay ret 

gös te ren ve Fi lis tin li ler’in millî bir kim lik 

oluş tur ma sı na önem li kat kı lar sağ la yan 

Bey des, tah li ye si nin ar dın dan ken di si ne 

Eği tim Ge nel Mü dür lü ğü’nde gö rev tek-

lif edil me si ne rağ men sö mür ge ida re si 

al tın da ça lış ma ya ca ğı nı söy le ye rek tek li fi 

red det ti ve en-Nefâßis’i tek rar çı kar ma-

ya baş la dı. Bu ra da mah ke me ve tu tuk lu-

luk sü re sin de ya şa dık la rı nı ka le me al dı. 

Ay nı za man da Ku düs’te ki İn gi liz Mutrân 

Oku lu’nda Arap di li ve ede bi ya tı ders le ri 

ver di. 1945’te emek li ye ay rıl dık tan sonra 

Ku düs’te es ki yaz ma eser ler le il gi li çok 

zen gin bir kü tüp ha ne kur du. Fa kat ya hu-

di ler, 15 Ma yıs 1948’de Fi lis tin top rak la rı-

nı iş ga le ve Fi lis tin li ler’i öl dü rüp yurt la rı nı 

yağ ma ya baş la yın ca Ku düs ya kın la rın da ki 

Silvân’a sı ğın mak zo run da kal dı. Bu ra dan 

Am man’a git ti, ar dın dan ai le siy le bu luş-

mak için Bey rut’a geç ti. 9 Şu bat 1949 ta-

ri hin de öl dü. Halîl Bey des, XIX. yüz yı lın 

son la rın dan iti ba ren mo dern Fi lis tin ede-

bi ya tı nın ge li şi mi ne bü yük kat kı sağ la mış 

ve beş ana dal da eser ver miş tir.

Bey des’in yap tı ğı en önem li ça lış ma lar-

dan bi ri ol duk ça zor şart lar al tın da en-Ne-

fâßis ga ze te si ni çı kar mış ol ma sı dır. Onun 

ga ze te si nin ge nel an lam da mo dern Arap 

ede bi ya tı üze rin de, özel de ise Fi lis tin ede-

bi ya tı nın ge liş me sin de çok bü yük kat kı sı 

ol muş tur. Kar şı laş tı ğı en gel le re rağ men 

283; Âdil Mennâ‘, A£lâmü Fi lis ¹în fî evâÅiri’l-£ah-
di’l-£O¦mânî (1800-1918), Bey rut 1997, s. 144-
145, 152-156; Nâsı rüd din Esed, el-¥ayâtü’l-ede-
biy ye tü’l-¼adî¦e fî Fi lis¹în ve’l-Ür dün ¼attâ se ne 
1950, Am man 2000, s. 42-44; H. Kha te eb, “R†¼¢ 
al-Khålid¢: A Pi one er of Com pa ra ti ve in Ara bic”, 
JAL, XVI II (1987), s. 81-87; a.mlf., “el-ƒâlidî, Rû¼î 
b. Yâsîn”, Mv.AU, VI II, 74-78; Ha san Hamîd, “Rû¼î 
el-ƒâlidî”, et-Tü râ ¦ü’l-£Arabî, XXII/86-87, Dı-
maşk 1423/2002, s. 346-352; a.mlf., “el-ƒâlidî”, 
el-Mevsû£atü’l-£Ara biy ye, Dı maşk 2003, VI II, 
737-739; S. Mo reh, “al-Khålid¢, R†¼¢”, EI° (İng.), 
IV, 936; A. N. Sta if, “al-Khålid¢, Raw¼¢”, Ency clo-
pe dia of Ara bic Li te ra tu re (ed. J. S. Me isa mi – P. 
Star key), Lon don 1998, II, 431.
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– —HALİKARNAS BALIKÇISI
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(1874-1949)

Filistinli
hýristiyan edip ve eðitimci.˜ ™

1291’de (1874) Fi lis tin’de Celîle böl ge-

sin de yer alan Nâsı ra’da (Na ze reth) hı ris-

ti yan bir ai le nin ço cu ğu ola rak doğ du. Halîl 

İbrâhim es-Sabbâğ adıy la da bi li nir. Am-

ca sı nın dö ne min ün lü şah si ye ti Bey des’e 

ben ze me sin den do la yı ai le Bey des la ka bıy-

la anı lır. Ku maş ti ca re tiy le uğ ra şan ba ba sı 

otuz lu yaş lar da öl dü. Halîl’in ba kı mı nı ön ce 

ni ne si, ar dın dan am ca sı üst len di. Ed ward 

Sa id’in ba ba sı nın ku ze ni olan Halîl Bey des 

ilk eği ti mi ne Nâsı ra’da ki Rus Or to doks 

Oku lu’nda baş la dı. Ar dın dan Nâsı ra’da 

ye ni açı lan ikin ci ka de me Rus Öğ ret men 

Oku lu’na kay dol du. Al tı yıl de vam et ti ği 

bu okul dan me zun ol duk tan son ra 1893-

1908 yıl la rı ara sın da Su ri ye, Fi lis tin ve 

Lüb nan’da ki pek çok Rus oku lun da gö rev 

al dı, baş ta yö ne ti ci lik ol mak üze re de ği şik 

gö rev ler yap tı. Yi ne bu sü reç te Rus ça’sı nı 

iler let mek için ça ba har ca dı. İda re ci li ği sı-

ra sın da ay nı okul da öğ ret men ola rak ça lı-

şan Edâl ad lı bir ha nım la ev len di. 

Bey des, Su ri ye ve Lüb nan’da ge çirdiği 

on beş yı lın ar dın dan II. Meş ru iyet’in ilâ-

nın dan (1908) son ra Fi lis tin’e dön dü. Yak-

la şık üç yıl Hay fa’da kal dı, bu sü re için de 

Arap dün ya sın da ilim ve kül tür çev re le-

rin de de bü yük iti bar gö ren en-Nefâßis 

ga ze te si ni çı kar dı. 1911’de ai le si ve ak ra-

ba la rı nın is te ğiy le öğ ret men li ği bı rak tı ve 

pat rikhâne de Or to doks gru bu nu tem sil 

et mek için Ku düs’e ta şın dı. Ku düs’te ki 

ika me ti sı ra sın da bu dö nem de ar tan mil-

li yet çi lik ha re ket le ri ne ka tıl dı. el-Ehrâm, 

el-Mu ša¹ ¹am gi bi Mı sır ga ze te le rin de Halîl Beydes




