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bir şii rin den do la yı 1890’da Lüb nan’dan 

ay rıl mak zo run da kal dı ve İs ken de ri ye’ye 

yap tı ğı zi ya ret ten son ra Pa ris’e git ti. Bu-

ra da ki ika me ti es na sın da (1890-1892) Ba tı 

kül tü rü nü, Fran sız ro man tiz mi ni ve di ğer 

edebî akım la rı ta nı ma fır sa tı bul du. Lüb-

nan lı ve Su ri ye li göç men ler le, ay rı ca Jön 

Türk ha re ke ti li der le rin den Ah med Rızâ ile 

te mas kur du. Fran sız dev ri mi nin te si rin-

de kal dı. 1892’de Gü ney Ame ri ka’ya (Şi li) 
geç ti ve ar dın dan Mı sır’a gi de rek İs ken de-

ri ye’ye yer leş ti. Mı sır’da kül tü rel ge li şi mi ni 

ta mam la ma, edebî ye te ne ği ni ge liş tir me 

ve gös ter me imkânı bul du. Pa ris’te şa hit 

ol du ğu me denî ha yat tan Mı sır’ın da na si-

bi ni al ma sı için ça ba har ca dı. Bu amaç la 

Mı sır ga ze te le rin de ya zı lar ka le me al dı. el-

Eh râm’ın sa hi bi Selîm Tešlâ’nın ölü müy le 

(1892) bu ga ze te de bir kaç yıl baş ya zar lık 

yap tı. 1899’da ga ze te de ki gö re vin den ay-

rı lıp Lüb nan’ı zi ya ret et tik ten son ra Ka-

hi re’ye dön dü. el-Müßey yed ve el-Li vâß 

ga ze te le rin de ma ka le ler yaz dı. 1 Ha zi ran 

1900’ de on beş gün de bir çı kan el-Me-

cel le tü’l-Mı½riy ye der gi si ni ya yım la ma-

ya baş la dı. 1902’de malî kriz yü zün den 

ka pa nan der gi yi 17 Ocak 1909 ta ri hin de 

tek rar çı kar dı. 6 Şu bat 1903’te kur du-

ğu el-Ce vâßibü’l-Mı½riy ye ad lı gün lük 

ga ze te de dört yıl bo yun ca Arap mil li yet-

çi li ği ta raf ta rı si ya sal gö rüş le riy le sos yal 

re form la rı ve öz gür lü ğü sa vun du. İç ten 

içe Arap ba ğım sız lı ğı nı be nim se diy se de 

Os man lı Dev le ti’nde ıs la hat ta raf ta rı ol du, 

Os man lı lar’ı ya ban cı la ra kar şı da ima des-

tek le di, Bal kan sa vaş la rın da Os man lı Dev-

le ti’nin ta ra fı nı tut tu. Mus ta fa Kâmil’in 

mil li yet çi-si yasî ha re ke ti or ta ya çı kın ca 

onun ya nın da yer al dı, ona ve di ğer mil-

li yet çi ön der le re mer si ye ler yaz dı. Da ha 

son ra ga ze te ci li ği bı ra ka rak ede bi yat ve 

şi ire yö nel di, ay rı ca ti ca ret le meş gul ol du.

1912’de ti ca ret ha ya tın da ki ba şa rı sız-

lı ğın dan duy du ğu üzün tü yü “el-Ese dü’l-

bâk¢” ad lı ka si de sin de di le ge tir di. Ar dın-

dan Ta rım Der ne ği’ne yar dım cı sek re ter 

ta yin edi lin ce malî du ru mu dü zel di. 24 Ni-

san 1913 ta ri hin de Mı sır Üni ver si te si’nde 

onu ru na bir tö ren dü zen len di. Arap kül tür 

ha ya tın da ti yat ro ha re ke ti nin can lan ma-

sı ve ak tör Corc Eb yaz’ın Pa ris’ten dön-

me siy le bir lik te Mutrân bir çe vir men ve 

yö net men (ya pım cı) ola rak ti yat ro ha re ke-

ti ne ka tıl dı. Ku ru cu la rın dan ol du ğu Arap 

Ti yat ro Top lu lu ğu’nun açı lı şı nı 30 Ara lık 

1920 ta ri hin de yap tı; 1924’te de Lüb nan, 

Su ri ye ve Fi lis tin’de dü zen le di ği tur lar iti-

ba rı nı art tır dı. 1947’de Arap ede bi ya tın-

da ki ko nu mun dan do la yı Ka hi re’de ya pı-

lan tö re ne önem li Arap dev let adam la rı 

1982, s. 58; M. Cum‘a el-Vahş, Me cel le tü’n-
nefâßisi’l-Fi lis¹îniy ye ve it ticâhâtü he’l-ede biy ye, 
Am man 1989, s. 35-38, 81; Ömer Rızâ Kehhâle, 
Mu£ce mü’l-müßel lifîn, Bey rut 1414/1993, I, 
676; Hannâ Ebû Hannâ, Dârü’l-mu£al limîne’r-
Rûsiy ye fi’n-Nâ½ıra, es-Si minâr, 1886-1914 ve 
e¦eruhâ £ale’n-nehŠati’l-ede biy ye fî Fi lis¹în, 
Na za reth (Nâsı ra) 1994, V, 93-119; Vâsıf Kemâl 

Ebü’ş-Şebâb, Fünûnü’n-neşr fi’l-ede bi’l-Fi lis¹înî: 
1900-1948, Am man 1998, s. 73; Ed ward W. Sa id, 
Out of Pla ce: A Me mo ir, New York 2000, s. 113-
114; Cihâd Sâlih, ƒalîl Bey des: Râßidü’l-šı½ ½ati’l-
ša½îre ti’l-¼adî¦e fî Fi lis¹în ve ev ve lü sefîr li’l-
ede bi’r-Rûsî fi’¦-¦ešåfe ti’l-£Ara biy ye, Râ mal lah 
2005, s. 11-107; İb ra him Ta ha “Khal¢l Bay das”, 
Es says in Ara bic Li te rary Bi og raphy: 1850-
1950 (ed. R. Al len), Wi es ba den 2010, s. 71-79; 
“Øı¼âfe tü Sûriyâ ve Lübnân”, Me celletü’z-Zü hûr, 
II, Ka hi re 1911, s. 186; M. Pe led, “Pa les tinian Li-
te ra tu re in 1917-1948”, Ara bi ca, XXIX/2, Lei den 
1982, s. 143-183; http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/ 
Kha lil_Bei das.
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Lüb nan’ın Ba‘le bek şeh rin de dün ya ya 

gel di. Kay nak la rın ço ğu 1872 ve ya 1871 

yı lın da doğ du ğu nu be lir tir se de ki li se vaf-

tiz ka yıt la rı na gö re 1869’da doğ muş tur. 

Ai le nin so yu Gassânîler’in Ezd ka bi le si ne 

da ya nır. Ka to lik hı ris ti yan olan ba ba sı Ab-

duh Mutrân tâcir di. Ken di sin den şi iri ve 

şa ir li ği öğ ren di ği an ne si Me li ke Sabbâğ ise 

Fi lis tin li kül tür lü bir ai le den di. “Baş pis ko-

pos” an la mı na ge len Mut rân (Mat rân) la ka-

bı de de sin den ge lir. İlk eği ti mi ni Zah le’ de 

el-Kül liy ye tü’ş-şar kıy ye’de ta mam la dık tan 

son ra ba ba sı onu Bey rut’ta el-Kül liy ye tü’l-

bıtrîkıy ye’nin ya tı lı kıs mı na kay det tir di 

(1881). Bu okul da Arap di li ve ede bi ya tı ile 

Fran sız di li ve ede bi ya tı nı, hı ris ti yan ilâhi-

ya tı nı öğ ren di. Ho ca la rı ara sın da ken di si-

ne ede bi ya tı ve şi iri sev di ren Halîl el-Yâzicî 

ile İbrâhim el-Yâzicî kar deş ler de var dı. 

Türk kar şı tı mil li yet çi gö rüş le ri nin oluş ma-

sın da İbrâhim el-Yâzicî’den et ki len di. Ba zı 

ar ka daş la rıy la bir lik te Bey rut’ta Eş re fiy-

ye’ye gi dip gel di ğini ve ora da millî-hamâsî 

şi ir ler oku du ğu nu ken di si be lirt mek te dir.

Bey rut’ta me zun ol du ğu pat rik oku-

lun da kı sa bir sü re ho ca lık yap tı. Ar dın-

dan Os man lı yö ne ti mi ni eleş ti rip ye ren 

sa hip tir. Ro ma nın her oku nu şun da akıl da 

ro ma nın ko nu su et ra fın da ki olay lar la il gi li 

bir çok so ru oluş mak ta dır. Eser de ki olay 

ör gü sü iki ge le nek sel ra kip olan iyi ile kö tü 

üze ri ne otur mak ta dır. Ro man da ki ka rak-

ter le rin, mağ dur Arap lar’ın tem sil edil di-

ği iyi ve bü tün ya hu di le rin tem sil edil di ği 

kö tü ola rak iki ye ay rıl ma sı bü tün ko nu yu 

na if bir ge nel le me üze ri ne kur mak ta dır. 

Bu tem sil le re bağ lı ka lın ma dan ro man 

ta rihî bağ lam da de ğer len di ril di ğin de, I. 

Dün ya Sa va şı es na sın da ve son ra sın da ki 

dö nem de Fi lis tin’de ro man ya zı cı lı ğı ko-

nu sun da ya pıl mış ilk de ne me ler den bi-

ri ol ma sı ba kı mın dan bir de ğer ta şı dı ğı 

gö rü lür. Bu ese rin ya nı sı ra Bey des kı sa 

hikâye ler den mey da na ge len iki ki tap da-

ha ya yım la mış tır. Bun lar dan il ki Dîvânü’l-

fü kâ he’ dir (Ka hi re 1924) ve edebî, ta rihî, 

aşk ve sos yal ko nu lu yir mi dört hikâye den 

oluş mak ta dır. İkin ci si Mesâri¼u’l-e×hân 

olup (Ka hi re 1924) ben zer şe kil de ha ya tın 

ger çek le riy le il gi li edebî, es te tik ve kur gu-

sal hikâye ler den mey da na gel mek te dir. 

Bun la rın dı şın da Bey des’in ka yıp al tı ese-

ri nin da ha bu lun du ğu be lir ti lir.

Di ğer ba zı eser le ri de şöy le ce sı ra la na-

bi lir: el-£İšdü’n-na¾îm fî a½li’r-Rûsiyyîn 

ve i£tinâšıhi mi’l-imâni’l-šavîm (Lübna n 
1897), ¥afelâtü’t-tetvîc (Bey rut 1898), 
el-Æu ½û rü’d-dâri ce (Bey rut 1898), 
el-Æu ½û rü’l-£aş riy ye (Bey rut 1898), 
el-£İšdü’¦-¦e mîn fî ter bi ye ti’l-benîn 

(Lübna n 1898), Mirßâtü’l-mu£al limîn 

(Bey rut 1898), er-Rav ²ü’l-mußni se fî 

va½ fi’l-ar ²i’l-mušad de se (Bey rut 1899), 
Tâ rî Åu’¹-¹a ya rân (Ka hi re 1912), ed-Dü-

ve lü’l-İslâ miy ye (Ku düs 1912), Ri¼le ilâ 

Sînâ (Bey rut 1912), De recâtü’l-¼isâb (I-
II, Ku düs 1913), De recâtü’l-šırâße (I-VI, 
Ku düs 1913-1921), Mülûkü’r-Rûs (Ku düs 
1913), Üme mü’l-Balšan (Ku düs 1914), 
Tesrî¼u’l-eb½âr fîmâ ta¼tevîhi bilâdünâ 

min â¦âr (Ku düs 1920), TârîÅu’l-Æudüs 

(Ku düs 1922), MuÅtârü’l-beyân ve’t-

teb yîn (Ku düs 1924), el-Kâfî fi’½-½arf 

(Ku düs 1924), el-£Arab: Eb¹âlü hüm ve 

eş he ru ¼a vâ di ¦i him (Ku düs 1942) (di ğer 
ça lış ma la rı ve eser le ri için bk. Es says in 
Ara bic Li te rary Bi og raphy, s. 72).

BİB Lİ YOG RAF YA :

Zi riklî, el-A£lâm, II, 312-313; Nâsı rüd din el-

Esed, Mu¼âŠara £an ƒalîl Bey des: Râßidü’l-
šı½½ati’l-£Ara biy ye ti’l-¼adî¦e fî Fi lis¹în, Ka hi re 
1963, s. 18-79; Ah med Ebû Ma tar, er-Rivâye fi’l-
ede bi’l-Fi lis¹înî, Bey rut 1980, s. 19-21; Ab dur rah-

man Yâg¢, ¥ayâtü’l-ede bi’l-Fi lis¹îni’l-¼adî¦ min 
ev ve li’n-nehŠa ¼at te’n-nek be, Bey rut 1981, s. 
437-439, 452; Hü se yin Ömer Hamâde, TârîÅu’n-
Nâ½ıra ve ša²âhâ: Æı½½atü’l-ar² ve’l-insân fî Fi-
lis¹în ma£a semâsi re ti’s-siyâse ve’l-arâ²î, Am man 
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Mac beth (Mâkbet / Mek bet, Ka hi re 1913, 
1950), Ham let (Ka hi re 1943), Ot hel lo 

(£O¹îl, Ka hi re 1913) ve The Merc hant 

of Ve ni ce (Tâ ci rü’l-Be ne dešıy ye, Ka hi re 
1927), Pièrre Cor neil le’in Le Cid, Cin na ve 

Pol ye uc te (Ka hi re 1951), Vic tor Hu go’ nun 

Her na ni, Al fred de Mus set’ nin Nigths of 

May and of Oc to ber ad lı ese ri ni Arap-

ça’ya çe vir miş tir. Bu çe vi ri le rin hep si Ka-

hi re Dârü’l-cîl ta ra fın dan ba sıl mış tır. 8. 

el-Æa²âß ve’l-šader (Ka hi re 1976). Ya za-

rı meç hul beş per de lik bir ti yat ro ese ri nin 

ter cü me si dir. 9. el-Fellâ¼ (Ka hi re 1936). 
10. Erâcîz ile’ş-şebâb fî a¼ de ¦i ve sâßi-

li’n-necâ¼ mi ne’l-aÅlâš ve’l-âdâb (Ha rî-
sa 1951). 102 re cez ka si de sin den (ur cû ze) 
olu şan bir di van dır. 11. e¹-ªu ³åt (Bey rut 
1949). Raîf Hûrî ta ra fın dan der le nen şi-

ir ko lek si yo nu dur. 12. Er va£u mâ ke teb 

(nşr. M. Sabrî, Ka hi re 1960). 13. MuÅtâru 

Dîvâni İbn Æalâšıs (Ka hi re 1905).

Halîl Mutrân’ın ha ya tı, edebî ki şi li ği, 

şi ir le ri, şa ir li ği, ro man tiz mi, şi ir de ye ni-

lik çi dü şün ce le ri üze ri ne çok sa yı da eser 

ve ma ka le ya zıl mış, tez ler ha zır lan mış tır. 

Bun la rın ya zar la rı ara sın da Münîr Aşkûtî, 

Kâ mil Uvey da, İbrâhim Cemâled din er-Re-

mâ dî, Mu ham med Mahmûd el-Arabî, Mu-

ham med Cuhâ, Cemîl Cebr, Fet hi Hü se-

yin, Saîd Hü se yin Mansûr, Mus ta fa Tal ha, 

Ab dul lah Şev berî, Fevzî Atavî, Mu ham med 

Men dûr, Mu ham med Atâ, Mu ham med 

Ebü’l-Mecd, Îliyyâ Selîm Hâvî, Mu ham med 

Ham mûd, Ah med Dervîş, Ab dül latîf Şe râ-

re, İs mâil Ed hem, Ah med G. Ke rem, N. 

Ce mâ led din, M. A. Se hartî, T. A. Tunnâhî, 

A. Ubeyd, Mu ham med Ve kîl, Ha san Sen-

dû bî ve Meh met Ya lar gö rü lür.
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ra hîm el-Kettânî – Ab dü lazîz Bağdâd, el-Müfîd fî 
terâci mi’ş-şu£arâß ve’l-üdebâß ve’l-£ulemâß ve’l-
fu šahâß, Dârül beyzâ 1421/2000, s. 152-154; 
Ha mîd Mecîd, “ƒalîl Mu¹rân”, Mevsû£atü Bey-
ti’l-¼ik me li-a£lâmi’l-£Arab, Bağ dad 1420/2000, 
I, 165-166; Cemîl Cebr, ƒalîl Mu¹rân fî sîre tih 
ve ede bih, Bey rut 2006; Zekî el-Mehâsinî, “ƒalîl 
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böl ge si şa ir le ri ni, özel lik le Di van gru bu 

ve Apol lo top lu lu ğu şa ir le ri ni et ki le miş, 

Mutrân’ın ro man tik şi ir le ri Arap şa ir le ri 

için il ham kay na ğı ol muş, kı sa ve ha fif 

li rik şi ir le ri çok et ki bı rak mış tır. Mutrân 

bu şi ir tü rün de ser best şi ir da hil her 

tarzı de nemiş tir. Bil has sa son şi ir le rin de 

bu ye ni lik he men gö ze çar par. Eş ya yı ve 

özellik le so yut nes ne le ri âde ta re sim ya-

par gibi tas vir eden, de rin bir ha yal gü cü 

olan Mutrân’ı ba zı la rı Hâfız İbrâhim ile Ah-

med Şevk¢ ara sın da bir ko nu ma yer leş ti-

re rek Emevî dö ne minin meş hur şa iri olan, 

Cerîr ile Fe rez dak ara sın da bir dü zey de 

bu lu nan Ah tal’a ben ze tir ler. Men felûtî 

ise la fız dan çok an la ma önem ver me siy-

le onu İb nü’r-Rûmî’ye yak laş tı rır. Ah med 

eş-Şâyib, Halîl Mutrân’ın sağ lık lı, doğ ru 

bir dü şün ce ya pısı na sa hip, hoş gö rü lü bir 

in san ol du ğu nu, ka si de lerinde iç bü tün lü-

ğün bu lun du ğu nu, Tâhâ Hü se yin de onun 

şi ir de ye ni lik çi ler le bir lik te kla sik tar za baş 

kal dır dı ğı nı söy ler.

Eser le ri. 1. Dîvân. 1908’de Ka hi re’de 

ba sı lan di van tek cilt ve 312 say fa dır, 

1949’ da ba sı lan ise dört cilt ha lin de 1500 

say fa dan ve 30.000 be yit ten oluş mak ta dır. 

2. Mirßâ tü’l-eyyâm fî mu laÅ Åa ½i’t-tâ rî-

Åi ’l-£âm (I-II, Ka hi re 1897, 1905). Vic tor 

Du ray’a ait Le précis d’his to ire na tu rel-

le ad lı ese rin uyar la ma lı ve şerh li ter cü-

me si dir. Eser de 1896 yı lı na ka dar in san lık 

ta ri hi ele alın mış tır. 3. Min Ye nâ bî£i’l-

¼ik me (nşr. M. Ebü’l-Mecd, Harîsa 1952). 
Kur’an’dan ve ata söz le rin den öğüt ve hik-

met ler içer mek te dir. 4. Me râ ¦i’ş-şu£a-

râß fî Ma¼mûd Sâmî el-Bâ rû dî (Ka hi re 
1902, 1905, 1908). 5. el-Mûcez fi’l-iš ti ½â-

di’s-si yâ sî (I-V, Ka hi re 1913). Fran sız Pa ul 

Le roy-Be au li eu’ nün Précis d’éco no mie 

po li ti que (1888) ad lı ese ri nin Hâ fız İb râ-

him ile bir lik te Arap ça’ ya ter cü me si dir. 6. 

Ter bi ye tü’l-irâde (Ka hi re 1968). Ju les 

Pa yot’nun L’édu ca ti on de la vo lonté 

ad lı ese ri nin çe vi ri si dir. 7. Sha kes pe are’in 

ve âlim ler ka tıl dı, ay rı ca bir çok dev let ten 

ni şan al dı. Ken di si için ya zıl mış Arap ça, 

Fran sız ca man zum ve men sur met hi ye ler 

el-Kitâbü’×-¬ehebî fî mih recâni ƒalîl 

Mu¹rân adıy la ba sıl dı (Ka hi re 1948). 30 

Ha zi ran 1949 ta ri hin de ölen Mutrân’ın 

ce na ze si ön ce Mekåbi rüssa da ka’ya def-

ne dil di, da ha son ra mem le ke ti Lüb nan’a 

gö tü rül dü.

Mo dern Arap şi iri nin ön cü le rin den olan 

Halîl Mutrân’ın şi ire il gi si he nüz ço cuk yaş-

la rın da baş la mış, Ebû Temmâm, Buh türî, 

Mü te nebbî ve İb nü’l-Fârız gi bi kla sik şa ir-

le rin ba zı şi ir le ri ni ez ber le miş, da ha il ko-

kul öğ ren ci si iken şi ir yaz ma ya baş la mış, 

Bey rut’ta al dı ğı Arap ça ve Fran sız ca eği-

tim onun kül tü rel ge li şi min de ve şi ir an-

la yı şın da et ki li ol muş tur. Şi ir le ri ni ga ze te 

ve der gi ler de ya yım la mış, Arap ve Fran-

sız ede bi ya tın da ki ge niş bil gi si sa ye sin de 

or ta ya koy du ğu edebî eser ler le bü yük bir 

şöh re te ka vuş muş, ken di si ne “şâirü’l-kut-

reyn” (iki böl ge nin -Mı sır ve Lüb nan- şa iri), 
Ah med Şevk¢ ve Hâfız İbrâhim’in ve fa tı nın 

ar dın dan “şâirü’l-aktâri’l-Ara biy ye” un va nı 

ve ril miş tir. İlk şi ir le rin de kla sik çiz gi yi iz le-

miş, da ha son ra ki şi ir le rin de es ki ka si de-

le rin tek ve zin, tek ka fi ye il ke si ni ter ke dip 

mo dern şi ir an la yı şı na yö nel miş, tahmîs, 

teslîs ve mezcî şe kil ler, komp leks ve de ği şik 

ka fi ye ler kul lan mış, ser best tarz da ki şi ir-

le rin de za man za man nes re yak laş mış tır. 

Mutrân’a gö re mo dern şi ir kla sik şii rin ak si-

ne ha ya tı bü tü nüy le ak set tir me li, tak lit ler-

den sa kın ma lı, in san ru hu nun gi zem le ri ni 

açı ğa çı kar ma lı, na zım yo luy la ye ni bir dil 

in şa et me li, ken di için de bir bü tün lük le ras-

yo nel li ği ser gi le me li, an la ma ön ce lik ver-

me li, an lam de rin lik le ri ni ve zin ve ka fi ye ye 

fe da et me me li dir. Bu se bep le kla sik ka si-

de nin ak si ne be yit lerin tek ba şı na gü zel li ği 

de ğil şii rin bü tü nü için de ve di ğer be yit ler le 

uyu mu önemli dir. Halîl Mutrân şi ir le rin-

de Mı sır’ın güzel lik le ri ni di le ge tir di ği va-

tan, ta bi at, aşk te ma la rı nı iş le miş, Ah med 

Şevk¢ ve Hâfız İb râ him gi bi millî duy gu la rı 

ele alan şi ir ler, Arap li der le ri ne met hi ye ve 

mer si ye ler yaz mış, ka dı nın sos yal ha yat ta ki 

du ru mu gi bi ko nu la rı ele al mış tır. Ay rı ca 

ta rih sel ve sos yal ko nu la rı iş le yen man zum 

hikâye tar zın da çe şit li ve si le ler le ka le me 

al dı ğı kut la ma şi ir le ri var dır.

Fran sız ede bi ya tı nın et ki siy le li rik şi ir ler 

ya zan Mutrân Arap ül ke le rin de, Cibrân 

Halîl Cibrân ise meh cer Arap lar’ın da ro-

man tiz min ön cü sü sa yıl mış tır. Mutrân’ın 

ro man tiz me yö nel me sin de aşk önem li 

bir se bep teş kil et miş, ta bi at, aşk ve acı 

şiirin de ki bir li ği oluş tur muş tur. Bu yö-

ne lim ken di sin den son ra Mı sır ve Şam 

Halîl Mutrân
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esna sın da ta rih ve ma te ma ti ğe bü yük il gi 

duy du. Li se yıl la rın da, has ta ve yok sul la rın 

maddî ve ruhî sı kın tı la rı nı gi de re bil mek 

için il gi si tıp öğ re ni mi ne yö nel di. Ba ba sı 

ec za cı lık hu su sun da ıs rar edin ce Şam’da ki 

Su ri ye Üni ver si te si Ec za cı lık Ens ti tü sü’ne 

gir di. Bir ta raf tan eği ti mi ne de vam eder-

ken bir ta raf tan da ça lış tı ve 1946’da Ec-

zacı lık Ens ti tü sü’nden me zun ol du. Su ri-

ye’ nin Dey ri ati ye şeh rin den olup o sı ra da 

Şam’a has ta ha ne eği ti mi için ge len hem-

şi re Nez he ile 1948’de ev len di ve Ür dün’e 

dön dü. Am man’da dört yıl ka dar ec za cı lık 

yap tık tan son ra 1952’de göç men ola rak 

Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri’ne gi dip yer-

leş ti. Bu ra da ile ri se vi ye de tıp öğ re ni mi-

ne de vam ede rek 1956’da Wah pe ton’da ki 

North Da ko ta Sta te Üni ver si te si Col le ge of 

Sci en ce’ta ec za cı lık ve bi yo kim ya ala nın da 

yük sek li sans yap tı. Bu ta rih ten iti ba ren 

ça lış ma la rı nı Arap-İslâm tıp kül tür, fel se fe 

ve ta ri hi üze ri ne yo ğun laş tır dı. Bu amaç la 

bel ge le ri, önem li yaz ma la rı in ce le me ye yö-

nel di; resmî ve özel bir çok kü tüp ha ne ile 

do kü man tas yon mer ke zi ni do laş tı, özel lik-

le tıp mes le ği ne ve bu nun la il gi li ilim le re 

ait bir kıs mı nâdir bel ge ve yaz ma la rı gün 

yü zü ne çı ka ra rak in ce le di. 

Wis con sin Üni ver si te si’nde Ebü’l-Kåsım 

ez-Zehrâvî’nin Kitâbü’t-Ta½rîf li-men 

£ace ze £ani’t-teßlîf’inin bit ki sel yağ lar la 

ya pı lan ilâçla ra (edhân) da ir yir mi be şin-

ci ma ka le si üze ri ne ha zır la dı ğı, En dü lüs 

İs lâm me de ni ye ti, Zehrâvî’nin tıp ta ri hi 

için de ki ye ri ve et-Ta½rîf’in La tin Av ru-

pa sı’nda tıp bi lim le ri nin ku ru lu şun da ki 

ro lü, yaz ma la rı ve muh te va sı nın tah li li-

ne da ir ge niş bir gi riş de içe ren dok tora 

te zi ni ta mam la yan Hamârneh (So me 
Phar ma ceuti cal As pects on Al-Zah ra wi’s 
Al-Tas re ef, 1959) da ha son ra bu ça lışma-

sı nı göz den ge çi rip ya yım la dı (aş.bk.). 
Bu sı ra da ha zır la dı ğı İslâm tıp bi li mi ve 

ta ri hiy le il gi li eser ler ve sü re li ya yın lar 

bibliyog raf ya sını ya yım la dı (1964). Ar dın-

dan Ka hi re’de Dârü’l-kü tü bi’l-Mıs riy ye’de 

bu lu nan tıp ve ec za cı lık yaz ma la rı üze ri ne 

ça lı şa rak iki tıp ko lek si yo nu nun ka ta lo gu-

nu bir gi riş le bir lik te neş ret ti (1967). Bu-

nu Şam’da Dârü’l-kü tü bi’z-Zâhi riy ye’de ki 

tıp yaz ma la rıy la il gi li ki ta bı iz le di (1969). 
Ame ri ka, Av ru pa, Pa kis tan, Hin dis tan ve 

Or ta do ğu’da çı kan çe şit li der gi ler de tıp 

bi lim le riy le il gi li İn gi liz ce çok sa yı da ma-

ka le si ya yım lan dı. Bun la rın bü yük bir kıs-

mı Mü nev ver En ver Enîs’in edi tör lü ğüy le 

bir ara ya ge ti ri lip iki cilt ha lin de neş re dil di 

(1983-1984). Ar dın dan ya kın mem le ket li si 

İb nü’l-Kuf hak kın da ki ki ta bı, Bri tish Lib-

rary’de ki tıp ve ec za cı lık la il gi li eser le re 

ta le be sin den öğ ren miş tir. Türk mûsikisin-

de ki en gin bil gi siy le ta nın mış olup özel lik-

le saz eser le ri ko nu sun da fark lı bir ye re 

sa hip tir. Pek çok ta le be ye tiş ti ren Ha lim 

Efen di hâfı za sın da ki yüz ler ce peş rev ve 

saz semâisi nin dok san ka da rı nı ta le be si 

M. Sup hi Ez gi’ye meş ket miş, Tam bu ra cı 

Os man Peh li van’ın ilk tam bu ra ho ca sı ol-

muş tur. Ay rı ca oğ lu Rızâ Efen di’ye tam-

bur ve ney, ney zen ba şı Ce mal De de’ye ney, 

Şeyh Hü se yin Fah red din De de’ye ney, tam-

bur, Ham par sum no ta sı, mûsi ki na za ri ya tı 

ve saz eser le ri, Hay rul lah Ta cet tin’e dinî 

mûsi ki, Zekâizâde Hâfız Ah med’e mûsi ki 

na za ri ya tı ders le ri ver miş tir. Ya kın la rı nın 

ifa de si ne gö re Kådi riy ye ta ri ka tı na da bağ-

lı lı ğı var dı. Ya zın Koz ya ta ğı’nda tek ke si nin 

ya nın da ki evin de, kı şın İs tan bul ta ra fın da 

otu rur, tek ke ya kı nın da ki 10 dö nüm lük 

bağ da üzüm ye tiş ti re rek geçi mi ni sağ-

lar dı. Tek ke si dö ne min dev let erkânı nın 

sık ça uğ ra dı ğı, İs tan bul’un en ta nın mış 

tek kele rin den di. Ha lim Efen di özel lik le 

misa fir per ver li ği ve cö mert li ğiy le ta nı nır dı. 

Ya zın cu ma gün le ri çe şit li yer ler den ge len 

ta ri kat men sup la rı na ye mek ik ram eder, 

uzak tan ge len ve maddî du ru mu el ve riş li 

ol ma yan la rın yol pa ra la rı nı ve rir di. Ney-

zen Aziz De de’nin, “as rı mı zın en bü yük ney 

üs ta dı” de di ği Ha lim Efen di bes tekârlık la 

faz la meş gul ola ma mış, gü nü mü ze tek 

ese ri olan ıs fa han saz semâisi ulaş mış tır.
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ÿNu ri Öz can

– —HAMÂRNEH
אر )  )

Sâmî Halef Hamârneh
(1925-2010)

Özellikle
týp ve eczacýlýk alanýndaki

çalýþmalarýyla tanýnan
Ürdünlü Ýslâm bilim tarihçisi.˜ ™

2 Şu bat 1925 ta ri hin de Am man’ın 

gü ney ba tı sın da ki Me’debâ’da bir hı ris-

ti yan Arap ai le nin ye din ci ço cu ğu ola rak 

dün ya ya gel di. Bu sı ra da ken di si ne ve ri-

len Se lâme adı da ha son ra Sâmî şek lin-

de de ğiş ti ril miş tir. İlk ve or ta öğ re ni mi 

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, 562-563; 
Üsâme İh ti yâr, “Mu¹rân (ƒalîl)”, el-Mevsû£atü’l-
£Ara biy ye, Dı maşk 2007, XVI II, 868-869; Sabry 

Ha fez, “Apol lo Gro up”, The Ency clo pa edia of 
Is lam Three, Lei den 2007, fas. 3, s. 135-136.

ÿYıl maz Öz de mir

– —HALÝM EFENDÝ
(ö. 1313/1896)

Þeyh, tamburî, sînekemanî, neyzen
ve mûsiki hocasý.˜ ™

İs tan bul Be ya zıt’ta So ğa na ğa ma hal-

le sin de doğ du. Hü se yin Vassâf do ğum 

yı lı nı 1240 (1824-25) ola rak kay de der. 

Asıl adı Sü ley man Ab dül ha lim olup Tâhir 

Efendi’ nin oğ lu dur. Öğ re ni mi hak kın da 

kaynaklar da ye ter li bil gi yok tur. Üs kü-

dar’da Ta bak lar Rifâî Tek ke si şey hi Meh-

med Nûri Efen di’ye in ti sap et ti. Şey hi nin 

vefa tı üze ri ne ha li fe si olan, Fa tih’te Oda-

ba şı’nda ki Rifâî Tek ke si’nin bâni si Şeyh 

Ab dul lah Veh bi Efen di’den icâzet al dı. 

Eren köy’de Koz ya ta ğı sem tin de kendi 

maddî imkânla rıy la bir ca mi ve tek ke in şa 

et tir di. Hayatı nın so nu na ka dar bu tek ke-

de şeyh lik, ca mi de imam ve ha tip lik yap tı. 

Hü seyin Vassâf’ın ifa de si ne gö re 8 Ra ma-

zan 1313 (22 Şu bat 1896) ta ri hin de ve fat 

et ti ve dergâhın hazîre si ne def nedil di. Ye-

ri ne kü çük oğ lu Şeyh Rızâ Efen di dergâhın 

me şi ha tı na ge ti ril di.

Dö ne min tam bur, ney ve sîne ke man 

üs tat la rın dan olan Ha lim Efen di’nin ney-

de ki ho ca sı Ga la ta Mev levîhâne si ney zen-

ba şı la rın dan De li İsmâil De de Efen di’dir. 

Sîne ke manî Agop’tan sîne ke man, tam burî 

Ni ko la ki’den tam bur ders le ri ala rak ken-

di ni ye tiş tir miş tir. Pi ya sa usu lü tambu ru 

Ni ko la ki’den, ge le nek sel tam bur tav rı nı 

Ku yum cu Os ki yam’dan edin miş ve on dan 

üç yıl ka dar meş ket miş, bu tav rı da ha 

son ra ta le be si M. Sup hi Ez gi’ye de öğret-

miş, Ba tı no ta sı nı da son yıl la rın da bu 
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