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NAZIM HÝKMET

– —NECÎB MAHFÛZ
( نجيب محفوظ )

(1911-2006)

Nobeledebiyatödülüsahibi
Mýsýrlý yazar.

˜ ™

11Aralık1911’deKahire’ninCemâliyesemtindedoğdu.İlkveortaöğreniminiailesinintaşındığıAbbâsiyemahallesindetamamladı.1934’teKahireÜniversitesi’ninFelsefeBölümü’nübitirdiktensonraaynıalandayükseklisansyapmayabaşladı.MustafaAbdürrâzık’ındanışmanlığındayürüttüğü“İslâmTasavvufundaEstetik”adlıtezçalışmasınıyarıdabırakarakedebiyatayöneldi(AliŞelak,s.43).BuaradaKahireÜniversitesi’ndesekreterlikyaptı.1939’daVakıflarBakanlığı’nageçti.
1954’teburadanayrılıpKültürBakanlığı’ndaSinemaEserleriniİncelemeDairesibaşkanı,ardındansinemadansorumludanışmanolduve1971’deemekliliğinekadarbugörevisürdürdü(Abdülmuhsin
TâhâBedr,s.83).Dahasonrael-Ehrâmgazetesindeköşeyazarlığıyapmaya,kısahikâyeveromanyazmayadevametti.ÜnlüedebiyatçılardanTolstoy,Dostoyevsky,Chekov,Maupassant,Shakespeare,Ibsen,Flaubert,Sartre,AlbertCamus,FrançoisMauriac’ıneserleriniokuduvebunlardanetkilendi(FuâdDevvâre,s.212).AncakNecîbMahfûz’unasıltesirlerindekaldığı,düşünceyapısınınvekişiliğininoluşumundaroloynadıklarıbilinenenönemliArapyazarlarıAbbasMahmûdelAkkådileTâhâHüseyin’dir.BizzatkendisiyazarlığıAkkåd’dan,akılcılığıveBatıileverimliiletişimkurmayıTâhâHüseyin’denöğrendiğinisöylemiştir(İbrâhimeşŞeyh,
s.29).SosyalistgörüşleriyletanınanKıptîyazarSelâmeMûsâdaetkisindekaldığıbirbaşkakişidir.NecîbMahfûz’unromanyazarlığınaeskiMısırtarihinikonuedinen£Abe¦ü’l-Ašdâr, Râ dû bîsveKi fâ-
¼u ªîbegibieserlerlebaşlamasıtamamenbusonuncuedibinetkisiyledir.Dahasonratoplumsalgerçekçiromanyazımınayönelmiştir(S.HâmidNessâc,s.49).BuromanlarınenünlüleriMısırtoplumununbiryansımasıolan,Kahire’ninHüseyinsemtindekibirsokaktayaşananolaylarıkonualanZüšåšu’l-Mi daš,ortahallibiraileninüçkuşağınıanlatanBey ne’l-
Æa½reyn, Æa½rü’ş-şevšvees-Sük ke riy-
ye’dir.

23Temmuz1952devrimininardındanbirsüreedebiyattanuzakkalanNecîbMahfûz,1959’dael-Ehrâmgazetesinde

Ocak Ba şın da-Yol cu (1966), Yu suf ile 
Me no fis (İstanbul1967), De mok les’in 
Kı lı cı (İstanbul1974), İvan İva no viç Var 
mıy dı Yok muy du? (İstanbul1985), Ka-
fa ta sı (OcakBaşında,BirÖlüEvi,Unutu
lanAdam,BuBirRüyadır,İstanbul1989), 
Fer had ile Şi rin (Yolcu,Sabahat,Enayi,
İstanbul1989), Yu suf ile Me no fis (Allah
RahatlıkVersin,EvlerYıkılınca,İnsanlık
ÖlmediYa,İvanİvanoviçVarmıydıYok
muydu?, İstanbul1990), De mok les’in 
Kı lı cı (İstasyon,İnek,Tartüf59), Ka dın-
la rın İs ya nı (YalancıTanık,KörPadişah,
HerŞeyeRağmen,İstanbul1990).Ro man: 
Kan Ko nuş maz (1965), Ye şil El ma lar 
(1965), Ya şa mak Gü zel Şey Be Kar de-
şim (İstanbul1966).Hi kâ ye: Hi kâ ye ler 
(İstanbul1991).Ma sal: La Fon ta ine’den 
Ma sal lar (AhmetOğuzSaruhanadıyla,
1949), Sev da lı Bu lut (1967), Ma sal lar 
(OrmanCücelerininSergüzeşti,Sevdalı
Bulut, İstanbul1991).Yazılar: İt Ürür 
Ker van Yü rür (İstanbul1936), Al man 
Fa şiz mi ve Irk çı lı ğı (çeviri,derleme,İs
tanbul1936), Millî Gu rur (İstanbul1936), 
Sov yet De mok ra si si (1936),yazılarınınyenibirdüzenlemeyleyapılantoplubasımıSa nat, Ede bi yat, Kül tür, Dil (İstan
bul1991), Ya zı lar 1924-1936 (İstanbul
1991), Ya zı lar 1935 (İstanbul1991), Ya-
zı lar 1936 (İstanbul1991), Yazı lar 1937-
1962 (İstanbul1992).Mektup lar: Ke mal 
Ta hir’e Mah pu saneden Mek tup lar 
(Ankara1968,Mapusane’denKemalTa
hir’eMektuplaradıyla,Ankara1973), Ce-
za evinden Me met Fuat’a Mek tuplar 
(İstanbul 1968), Bur sa Ceza evin den 
Vâ-Nû’la ra Mek tup lar (İstanbul1970,
1986), Nazım’ın Bi linmeyen Mek tupla-
rı (AdaletCimcoz’aMektuplar,haz.Ş.Kur
dakul,1986), Pi ra ye’ye Mek tup lar (haz.
M.Fuat,II.cilt,İstanbul1988).

BİBLİYOGRAFYA:VâlâNureddin,BuDünyadanNâzımGeçti,
İstanbul1965;ZekeriyaSertel,MaviGözlüDev:
NazımHikmetveSanatı,İstanbul1965;OrhanKemal,NazımHikmet’leÜçBuçukYıl,İstanbul
1965; MehmetKaplan,CumhuriyetDevriTürk
Şiiri,İstanbul1975,s.384-401;ÂsımBezirci,Na
zımHikmet,İstanbul1977;KemalSülker,Nazım
Hikmet’inGerçekYaşamı,İstanbul1987-89,I-VI;AhmetOktay,CumhuriyetDönemiEdebiyatı:
19231950,Ankara1993,s.1075-1120;MemetFuat,NazımHikmet:Yaşamı,RuhsalYapısı,
Davaları,Tartışmaları,DünyaGörüşü,Şiirinin
Gelişmeleri,İstanbul2000;İstanbulŞairiNâzım
HikmetHoşGeldin(ed.KıymetCoşkun),Ankara
2010; İsmetÖzel–MustafaKutlu,“Ran,Nazım
Hikmet”,TDEA,VII, 279-282; “NâzımHikmet”, 
Tanzimat’tanBugüneEdebiyatçılarAnsiklope
disi,İstanbul2001,II,591-597.

ÿÂlimKahraman

tuğugörülür.1941’deyazmayabaşladığı
Mem le ke tim den İn san Man za ra la-
rı’ndaşiir,roman,senaryo,oyunvetarihiharmanlamaksuretiyleII.Meşrutiyet’tenitibaren1940’lıyıllarakadararkaplandatoplumuçevreleyendünyaolaylarıylabirlikteTürkiye’nintoplumsaltarihiniiçindeinsanlarınkaynaştığıbirmahşersahnesihalindeortayakoyar.NazımHikmet’in1930’luyıllardaşiirlerikadaryankıuyandıranbirdiğerfaaliyetide“PutlarıYıkıyoruz”kampanyasıylaAbdülhakHâmid(Tar han)veMehmetEmin
(Yur da kul)gibişairlerleYakupKadri(Ka ra

os ma noğ lu)gibiromancılarahücumetmesidir.1951’denölümünekadarkiSovyetdönemindebellibirçizgiyeoturmuşolanşiiranlayışınısürdürmüş,üslûbunubirazdahayumuşataraksosyalistrealizminağırbastığıörnekleryanındayurtözlemi,gelecekgüzelgünlereduyduğuinanç,barış,aşkveölümgibiduygularıyansıtanşiirleryazmıştır.Sonuçolarakonunşiirininherdönemdesiyasalbirbildiritaşıyıcısıolmanınötesindebazıanlamlartaşıdığıdasöylenebilir.NazımHikmet,Türkşiirindegerçekleştirdiğiyeniliklerveideolojiksöylembakımındanaynızamandabirsonrakikuşağınbenimsediğitoplumcugerçekçişiiranlayışınındaöncülüğünüyapmıştır.Uzunsürebaskısıyapılamayaneserleri
1965’tensonratekraryayımlanmayabaşlanmış,7Ocak2009’daBakanlarKurulukararıylakendisineTürkvatandaşlığıiadeedilmiştir.

Eserleri.Şiir: 835 Sa tır (İstanbul1928), 
Jo kond ile Si-Ya-U (İstanbul1929), Va-
ran 3 (İstanbul1930), 1+1=1 (İstanbul
1930,NailV.ilebirlikte), Se si ni Kay be-
den Şe hir (1931), Be ner ci Ken di ni Ni çin 
Öl dür dü (İstanbul1932), Ge ce Ge len 
Tel graf (İstanbul1932), Por treler (İstan
bul1935), Ta ran ta Ba bu’ya Mek tup lar 
(1935), Si mav na Ka dı sı oğ lu Şeyh Bed-
ret tin Des ta nı (1936), Kur tu luş Sa va şı 
Des ta nı (İstanbul1965), Sa at 21-22 Şi-
ir le ri (haz.MemetFuat,1965), Dört Ha-
pis ha ne den (İstanbul1966), Ru ba iler 
(haz.MemetFuat,İstanbul1966), Ye ni 
Şi ir ler (Ankara1966), Mem le ke tim den 
İn san Man za ra la rı (haz.MemetFuat,
IV, 19661967), Son Şi ir ler (İstanbul
1970), Ya tar Bur sa Ka le sin de (İstanbul
1988), İlk Şi ir ler (İstanbul1989).Oyun: 
Ka fa ta sı (İstanbul1932), Bir Ölü Evi ya-
hut Mer hu mun Ha ne si (1932), Unu tu-
lan Adam (1935), İnek (İstanbul1965), 
Fer hat ile Şi rin (İstanbul1965), Ena yi 
(Ankara1965), Sa ba hat (İstanbul1966), 
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2010); Ef râ ¼u’l-šub be (Ka hi re 1981; trc. 

AslıÇıngıl,DüğünEvi, İstanbul2007); 
Leyâlî Elf Ley le (Ka hi re 1982; trc. A. Sa it 

Aykut,BinbirinciGecedenSonra,İstanbul
2002); el-Bâš¢ mi ne’z-ze men sâ£a (Ka hi

re1982;trc.KadirPolater,Nil’inÜçÇocu
ğu,İstanbul1992;trc.UtkuUmutBulsun,
ZamanınHükmü,İstanbul2011); Yev me 
šu ti le’z-za£îm (Kahire1985;trc.Lütful
lahGöktaş,BaşkanınÖldürüldüğüGün, 
İstanbul1992;trc.İlknurÖzdemir,aynı
adla,İstanbul2010); Æuş ti mur (Ka hi re 

1988;trc.UtkuUmutBulsun,Kuştimur
Kahvesi,İstanbul2012).

KısaÖyküKoleksiyonları: Hem sü’l-cü-
nûn (Kahire1938;bukoleksiyondabu
lunan“Bed le tü’l-esîr”adlıöyküyüMusa
Yıldız,“Esir El bi se si”;MesutYazıcı,“Esir 

Üniforması”; Erdinç Doğru, aynı adla;
“el-Æah ve tü’l-Åâli ye”yiMusaYıldız,“Boş
Kah ve ha ne”adıylaTürkçe’yeçevirmiştir); 
Dün yâ Allåh (Kahire1963;buöyküyü
MusaYıldız“Dün ya Hâli”; “el-Cebbâr”ı
ErdinçDoğru“Zor ba”;HakkıSuçin,aynı
ad la; “¥an¾al ve’l-£as kerî”yiTomrisUyar
“Han zal ile Po lis”;ErdinçDoğru“Han zal 

ve Po lis”; “el-Câmi£ fi’d-derb”i “Dar So kak-

ta ki Ca mi”adıylaTomrisUyarİngilizce’
denTürkçe’yeçevirmiştir;“DıdMechûl”ü 

ErdinçDoğru“FailiMeçhul”; “Za£belâvî”yi 

HalimÖznurhan“Zâbelâvî”;HaticeGüt,
aynıadlaçevirmiştir); Bey tün sey yißü’s-
süm£a (Kahire1965;koleksiyondaki“Sû
šu’lKantû”adlıöyküyüMusaYıldız,“Bit 

Pazarı”adıylaçevirmiştir); Ta¼te’l-mi¾al-
le (Kahire1969,1991;buradaki“el-¥âvî 

Åa ¹a fe’¹-¹abaš”ıOrhanÇolak“TabağıSihir
bazÇaldı”; “elVechü’lâÅar”ıErdinçDoğru
“Öte ki Yüz”adıylaçevirmiştir); ¥ikâyât 
bi-lâ bi dâ ye ve lâ ni hâ ye (Kahire1971;
koleksiyondaki “erRecülü’lle×î fešade
×âkiratehûmerreteyni”adlıöyküyüHalim
Öznurhan“HafızasınıİkiKereKaybeden
Adam” adıyla çevirmiştir); el-Cerîme 
(Kahire1973;koleksiyonda“elMu¹ârade” 

adlıbirtiyatroeseridevardır); el-¥ub-
bu fevša heŠbe ti’l-he rem (Kahire1979
[HalimÖznurhan, koleksiyondaki“Øâ-

¼ibü’½½ûra”yı“ResimdekiKişi”, “el-Havâ-

di ¦ü’l-mü¦îre”yi de “ŞaşırtıcıOlaylar”adıy

laçevirmiştir]); eş-Şey¹ân ye£i¾ (Ka hi re 

1979;buradaki“el-Ce bel” ile “eşŞey¹ân
ye£i¾”adlıikitiyatroeseridevardır[Ha
limÖznurhan,koleksiyondaki“Üs re enâÅa 

£aley he’d-dehr”i “FeleğinSillesiniYemiş
BirAile”, “er-Risâle”yi “Mektup”, “Æarâr 

fî davßi’l-berš”i de “ŞimşekIşığındaKarar” 

adıylaTürkçe’yeçevirmiştir]); el-Fec rü’l-
kâ ×ib (Kahire1989;koleksiyondaki“Ni½f 

yevm”adlıöyküyüMusaYıldız“Yarım

bul1977;HasanAkay,Sokaktakiler,İstan
bul1989;LeylaTonguçBasmacı,Midak
Sokağı,İstanbul2011;Midaksokağında
yaşananlarıkonualanromandaAbbas
adlıgençbirberberinsokaktakikavgacı
vegeçimsizdilberHamide’yeolanaşkı
daanlatılır;Nobeledebiyatödülügerek
çesindeadıgeçenilkeserdir); es-Se râb 
(Kahire1948;trc.IşılAlatlı,Serap,İstan
bul2010); el-Bidâye ve’n-nihâye (Ka hi

re1949;trc.IşılAlatlı,BaşlangıçveSon, 
İstanbul2011); Bey ne’l-ša½reyn (Ka hi re 

1956;trc.IşılAlatlı,SarayGezisi,İstan
bul2008); Æa½rü’ş-şevš (Kahire1957;trc.
IşılAlatlı,ŞevkSarayı,İstanbul2008); es-
Sük ke riy ye (Kahire1957;trc.IşılAlatlı, 
ŞekerSokağı,İstanbul2008;¡ülâ¦iyye 

adıyladaanılansonüçromanda1910’lu
yıllarınsonlarından1940’lıyıllarınorta
larınakadarMısırlıailelerindurumuve
uğradıklarıdeğişimbirailedenüçkuşak
üzerinde ele alınır; romandaki Kahire
tasvirleriDickens’ınLondratasvirleriyle
karşılaştırılır;yazarınNobelödülünüal
masındaburomanınönemlipayıolmuş
tur); el-Li½ ve’l-ki lâb (Ka hi re 1961; trc. 

RahmiEr,HırsızveKöpekler,Ankara1996;
trc.AviPardo,aynıadla,İstanbul2009); 
es-Süm mân ve’l-Åarîf (Ka hi re 1962; Bıl
dırcınveSonbahar,İstanbul2000); e¹-
ªarîš (Kahire1964;trc.IşılAlatlı,Arayış, 

İstanbul2012); eş-Şe¼¼â× (Ka hi re 1965; 

trc.ErdalAlova,Dilenci,İstanbul1995); 
¡er¦ere fevša’n-Nîl (Ka hi re 1966; trc. 

RahmiEr,NilÜstündeGevezelik,İstan
bul2012); Ev lâ dü ¼â re ti nâ (Kahire1967;
trc.LeylaTonguçBasmacı,CebelaviSoka
ğınınÇocukları,İstanbul2008;esersem
bolikromanlardan¡er¦erefevša’nNîl ile 

birlikteNecîbMahfûz’unNobelödülünü
almasındakomitenindayanağıolmuştur;
romanınkahramanlarındanCebel[dağ]
Allah’ınTûrdağındakonuştuğuMûsâ’yı,
Rifâa[yüce,değerli],insanlartarafından
çarmıhagerilmekistenmesikarşısında
Allah’ıngöklereyükselttiğiÎsâ’yı,Kåsım
daEbü’lKåsımdiyeanılanHz.Muham
med’isembolizeeder;öteyandanroma
nınKur’an’dakisûresayısıolan114alt
bölümdenoluşmasıdadikkatçekicidir); 
Mî râ mâr (Kahire1967;trc.YükselPeker,
Miramar,İstanbul1989;trc.SuatErtüzün,
aynıadla,İstanbul2010); el-Merâyâ (Ka

hire1972;trc.IşılAlatlı,Aynalar,İstanbul
2010); el-Ker nek (Kahire1974;trc.Ley
laTonguçBasmacı,KarnakKafe,İstan
bul2008); ¥aŠ ra tü’l-mu¼ te rem (Ka hi re 

1976;trc.IşılAlatlı,MuhteremEfendim, 
İstanbul2012); £A½rü’l-¼ub (Ka hi re 1980; 

trc.DilekŞendil,AşkZamanı,İstanbul

tefrikasınabaşladığıEvlâdü ¼âre tinâ adlısembolikromanıylayenidenedebiyatadöndü.Başlangıçtançağımızakadarinsanlıktarihinikonualanveyoğunsembolleriçereneseryayımlandığıdönemdebüyüktartışmalarayolaçtıvekitaphalindeancak1967’debasılabildi.Bunuel-Li½ 
ve’l-ki lâb, es-Sümmân ve’l-Åarîf, e¹-
ªa rîš, eş-Şe¼¼â×, ¡er¦ere fevša’n-Nîl veMî râ mâr adlısembolikromanlarizledi.EleştirmenlerMahfûz’un1952sonrasına“felsefîgerçekçilik/yenigerçekçilik”adınıvermişlerdir (İbrâhim eşŞeyh, s. 13). Mahfûz’un1988yılıNobeledebiyatödülünüalmasındasembolikromanlarınınbüyükpayıvardır.OnagörebuödülsadecekendisinedeğilMısır’a,Araplar’avebütünArapedebiyatınaaittir(Bardakçı,s.5). OnunromanlarıMısır’ınsosyal,kültürel,siyasalveekonomikfotoğrafıgibidir.RomanvehikâyelerindemekânhepKahire’dir.Kullandığıdil“fusha”denilenyazıdiliArapça’sıdır.NecîbMahfûz,14Ekim1994tarihindeNilkenarındayaptığıyürüyüşsırasındabirgençtarafındanbıçaklısaldırıyauğradıveboyunbölgesindeağırbiryaraaldı.Geçirdiğibirdiziameliyatsonrasındasağtarafınafelçindiğindenelikalemtutamazhalegeldi.19Temmuz2006tarihindeyi nebiryürüyüşesnasındadüşmesisonucubaşındanyaralandıvekaldırıldığıhastahanede30Ağustos2006tarihindevefatetti.CenazenamazınıKahire’ninReşdânCamii’ndeEzherŞeyhiMuhammedSeyyidTantâvîkıldırdı,CumhurbaşkanıHüsnüMübârekdecenazetörenindehazırbulundu.

Eserleri.RomanvehikâyealanlarındaçoksayıdaürünverenNecîbMahfûz’uneserlerininbirçoğuTürkçe’yeçevrilmiştir.Roman: el-Æåhi re tü’l-cedîde (Ka hi re 

1945;trc.HalimÖznurhan,SavrulanKa
hire,Ankara2005); ƒânü’l-ƒalîlî (Ka hi re 

1946;trc.BedrettinAytaç,HânelHalîlî’de, 
İstanbul1999); Züšåšu’l-Mi daš (Ka hi re 

1947;trc.GülerDikmen,AraSokak,İstan

Necîb

Mahfûz
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– —NEVÞÂHÎ
( نوشاهى )

Þerîf Ahmed Þerâfet Nevþâhî

(1907-1983)

PakistanlýNevþâhiyyeþeyhi,
tarihçi,hattatveþair.

˜ ™

28 Eylül 1907’de Pencap eyaletindeMendîbahâeddinşehrinebağlıSâhenpâlköyündedoğdu.SoyuonuncunesildeKådiriyyetarikatınınNevşâhiyyekolununkurucusuMuhammedNevşâhGencbahş’a(ö. 

1064/1654)ulaşır.BabasıGulâmMustafaşairveâlimdi.NevşâhîilkeğitiminidedesiMuhammedŞahNevşâhî’denaldı,FarsedebiyatıveArapçaokudu.MuhammedHüseyinMübârekRakamÂdilgerhî’denhatdersialdı,özelliklenesta‘likvenesihyazıdamaharetkazandı.Bunundışındaöğreniminiözelhocalardanaldığıderslerletamamladı.1921’debabasınıneliyleNevşâhiyyetarikatınaintisapetti;1927’deondanicâzetvehilâfetaldı.1964’tebabasınınyerinepostnişinoldu.Dahasonrakihayatıtelifleveçoksayıdamüridiniirşadetmeklegeçti.1975’tehaccagitti.Gezipdolaştığıyerlerdeşeyhlerveâlimlerlegörüştü,yazdığıeserleriçinburalardakikütüphanelerdenbilgivebelgetopladı.Arapça,Farsça,Urduca,PencapveHintdillerindeşiirleryazdı.Eserlerinikendielyazısıylakalemealdı.Bütüngelirini,2009’daPencapÜniversitesi’nehediyeedilecekolan,400kadaryazmaile10.000civarındabasmaeserihtivaedenkütüphanesinekitapalmayaharcadı;vasiyetnâmesindedebelirttiğiüzeregeriyehiçbirmalbırakmadı.Nevşâhiyyetarikatıylailgilibirçokkitabıortayaçıkarıpneşretti.4Temmuz1983’ te Sâhenpâl’devefatettiveoradababasınıntürbesindeonunyanınadefnedildi.
Eserleri.Arap,Fars,UrduvePencapdillerindekalemealdığı,derlediğivetercümeettiğieserverisâlelerinsayısı200’üaşmaktadır.1. Şerîfü’t-tevârîÅ.DörtasırlıkNevşâhiyyetarihinedairdir.Müellifin

1926’dan1978’ekadararaştırmayaparakhazırladığıkitapüçbüyükcilthalinde
8000sayfadanoluşur.I.ciltteNevşâhiyyetarikatınınkurucusuMuhammedNevşâhGencbahş’tanHz.Peygamber’eulaşansilsiledekişeyhler,II.ciltteNevşâhGencbahş’ınevlâdı,mürşidiSüleymanNûrîBâlvâlî’ninevlâdı,Nevşâhiyye’ninüçönemlikoluolanRahmâniyye,SâcyâriyyeveSâlihiyye’ninkurucuları,onikibölümdenoluşanIII.cilttedeeserinyazıldığıtarihekadarNevşâhiyyesilsilesihakkındabilgiverilmekte,müellifinçağdaşulemâylaolan

¦iy ye (Üçleme) Ad lı Ese rin de Ka dın Fi-
gü rü (yükseklisanstezi,2010,SÜSosyal
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