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SUR YE ÖYKÜCÜLER NDEN
MÂC D RE7ÎD EL-‘UVEYY D’ N
“SICAK B R YAZ”I

Muhammet TASA*
“A WARM SUMMER” STORY: WRITTEN BY ONE OF THE SYRIAN STORY
WRITERS MÂC4D RE5ÎD EL-‘UVEYY4D
This article gives general descriptions about the beginning, improving and
phases of the short story writings and story writers in Syria. Mâcid ReAîd el‘Uveyyid was born 1960. Nowadays he is among the story writers in Syria. His
three story books are published. The story named Sayfun Hârrun in his latest book
el-Mevtu’l-AsUar, It is attractive on art and story technique. Avoidance of locality
and consciously pursue the goal of the universal in his story is a important himself
style, for that reason that he avoid the restriction of time but used the uncertain
time. The writer promises partly Syria and generally Arabian story writings. “A
Warm Summer” story is a splendid story that contains symbols, evokes realities
and rouses the opinion on the readers. This tragedian story will take research depending on critical approach in this article.
Keywords: Mâcid ReAîd el-‘Uveyyid, arabic short story, Syrian story

KSsa öykü (short story/kSssa kasîra)1, XIX. asSrda ortaya çSkmSYtSr. KSsa öykü türünü ilk kez ortaya çSkaran AmerikalS yazar Edgar Allan Poe(1809-1849)’dur.
Poe’dan sonra aynS türde ilk eser verenler arasSnda FransSz Guy de Maupassant
(1850-1893) yer almaktadSr. Bu iki öykücü, kSsa öykünün temellerini atmSY ve
sa2lamlaYtSrmSYlar hatta bu u2urda hayatlarSnS vakfetmiYlerdir. Rus modern kSsa
öyküsünün en önemli ustalarSndan Nikolay Vasilyeviç Gogol (1809-1852) ve
Anton Pavloviç Çehov (1860-1904) kSsa öykücülü2ün temellerini daha da güçlen-

*
1

Dr., Selçuk Üniversitesi lahiyat Fakültesi. mtasa@selcuk.edu.tr
Arapçada “el-KSssatu’l-Kasîra” terimi, ngilizce “short story”nin karYSlS2S olarak kullanSlmaktadSr.
Di2er tahkiye türlerinden aySrabilmek için bu terimin Türkçe karYSlS2S olarak “kSsa öykü” tanSmS
tercih edilmiYtir. Bkz. Mehmet HarmancS, “KargaYadan Kavramsala KSsa Öykü”, Konya Öykü Günleri
1, Türkiye Yazarlar Birli2i Konya &ubesi, 2004, Konya, s. 31-34
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dirmiYlerdir. Bu öncü öykücülerin çalSYmalarSndan sonra kSsa öykü türü tüm dünya ülkelerine yaySlmSYtSr2.
Bu asSrda yaygSn bir Yekilde sömürgeci devletlerin iYgaline maruz kalan
Araplar, bu dönemden sonraki sosyal ve kültürel yapSlanmalarSnda yabancS kültürlerin etkilerine maruz kalmSYlardSr. Ygalden ve manda yönetimlerden kurtularak devletlerini kuran Arap halklarS, bu süreç sonrasSnda ortaya çSkan edebî eserlerde de gerek tür, gerekse tarz açSsSndan BatS edebiyatSndan esinlenmiY ve etkilenmiYlerdir. DolaySsSyla öykücülük de bundan nasibini almSYtSr. Arap edebiyatSnda modern öykünün çSkSYSnSn da bu sürecin ürünü oldu2u düYünülmektedir.
Arap edebiyatS tarihinde kSsa öykünün alt yapSsS konusunda, Kur’an’daki
kSssalar, ‘Antera, ez-Zâhir Baybars, Seyf b. Zî Yezn, Hayy b. Yakzân, Bin Bir Gece
Masallar ve makâmât gibi anlatS ürünleri ve türleri zikredilmektedir. Tahkiye
(anlatS=narratif) edebiyatSnSn BatS’dan önce Do2u’da görülmüY oldu2u ve BatS’nSn çeviriler yoluyla Do2u’daki bu edebî türlerle tanSYtS2S, dolaySsSyla BatS’daki
modern öykü ve roman gibi türlerin temelde Do2u’dan gelen bu kaynaklara dayandS2S Yeklinde Araplarca dile getirilen görüY, klâsik Arap edebiyatSnSn öykü
türünden yoksun oldu2u biçiminde oryantalistler tarafSndan ileri sürülen görüYlere karYSlSk olarak ortaya atSlmSY bir görüYtür. Arap edebiyatSnSn tahkiye türleriyle
tanSYmasS elbette ki BatS edebiyatlarSndan daha önce olmuYtur. Arap edebiyatSnda
kSsa öykünün (KSssa Kasîra) edebî bir de2er kazanmasS BatS’dan bir süre sonra
yirminci yüzySlSn ilk çeyre2inde görülebilmiYtir. BaYlangSç olarak BatS’dan öykü
çevirisi ile baYlayan Arap öykücülü2ü, çeviriden taklide, taklitten özgün çalSYmalara geçiYe yol açmSY ve bütün edebî türlerde oldu2u gibi öykü alanSnda da bazS
eserlerin yazSlmasS sonucunu getirmiYtir. FarklS düYünceler olsa da Arap edebiyatSnda ilk modern kSsa öykü Muhammed Teymûr’un fi’l-Kitâr(“Trende”,
1917)’SdSr3.
Genel olarak Arap dünyasSnda geliYen öykü edebiyatS Arap dünyasSnda
önemli bir konuma sahip olan ve tarîhî bir ilim merkezi olma hüviyetini bugüne
dek artSrarak sürdüren Suriye’de de kabul görmüYtür.
Avrupa’da kSsa öyküyü (short story) do2uran en önemli Yartlar arasSnda,
sanayileYme ve iY hayatSnSn, çalSYan kesimin zamanSnSn ço2unu almasS gösterilmektedir. XIX. asrSn baYSndan 1930’lu ySllara kadar Suriye’de de Avrupa’ya benzer bir Yekilde öykücülü2ün dönüYümünü sa2layan geliYmeler yaYandS. Bu ySllarda
baYta Muhammed en-Neccâr olmak üzere bazS öncüler Suriye’de de kSsa öykü
yazmaya baYladSlar. Saruca PazarS mahallesinden DimeYkli bir öykücü olan Mu-

2

3

Bkz. Muhammed Hâlid Ramazan, “el-KSssatu’l-Kasîra fî Sûriyye”, Dirâsât 0 tirâkiyye, S: 171-172,
DimeYk, 1998, s. 10; Murat Göçer, Rassân Kenefânî ve Öykücülü&ü, BasSlmamSY Yüksek Lisans Tezi,
Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2006, s. 19, 22, 23.
Bkz. Musa YSldSz, “Arap EdebiyatSnda lk Modern KSsa Öykü”, Nüsha, S.4, KSY 2002, s. 45-46; Musa
YSldSz, “Yahyâ Hakkî’nSn Kunnâ Selâsete Eytâm AdlS Öyküsü”, Nüsha, S.14, Yaz 2004, s. 107.
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hammed en-Neccâr, bu dönemde yaptS2S çalSYmalarla Suriyeli öykücülerin atasS
olarak tanSnmSYtSr4. BasSlmamSY bir kitabS daha olmakla birlikte, 1930’lu ySllarSn
sonunda en-Neccâr’Sn Hemesâtu Beradâ ve Fî Kusûri Dime k adlS iki kitabS basSlmSYtSr.
en-Neccâr’S kSsa öykünün öncülerinden olan Fuâd eY-&âyib, Alî Hulkî,
Cebrâîl Se‘âde, lyân Deyrânî izlemiYlerdir. Bu isimler öykülerini otuzlu ySllarSn
sonlarS ve kSrklS ySllarSn baYlarSnda kaleme almSYlardSr. Bunlardan özellikle Ali
Hulkî ün kazanmSYtSr. Bu zâtSn Rebî‘ ve Harîf (1931) isimli öykü kitabS basSlmSY,
di2er öykü kitaplarS ise kaybolmuYtur. Bu iki öykücü Suriye’de kSsa öykücülü2ün
temellerini atmSYlar, bu alanda epeyce emek sarfetmiYler, bunlarSn bu çabalarS
araYtSrmacS ve eleYtirmenler için birer belge niteli2i taYSmaktadSr.
Suriye öykücülü2ünün öncülerinden olan bu gruptan sonra kSrklS ySllarSn
sonlarS ve ellili ySllarda yeni bir kurucu nesil do2muY ve bunlar çok önemli eserler
vermiYlerdir. Bu nesil, kSsa öykü yazma üslûbu ve tekniklerini geliYtirmiYler ve bu
güne kadar uyula gelen yazSm yöntemlerini geliYtirmiYlerdir. Bu yöntemler bu
neslin en önemli faaliyetidir. Önde gelen isimleri Yöyledir: Saîd Hûrâniyye, &evkî
Ba2dâdî, Samîm eY-&erîf, Mevâhib Keyâlî, Hasîb Keyâlî, Nasruddîn el-Bahra, Adnan ed-Dâ’ûk, Âdil Ebû &enb5. Bu kuYak, öyküyü, basit olay örgüsü anlatSmSndan,
yeni bir edebî türe taYSyan karmaYSk, zengin içerikli sanatsal anlatSmlS öyküye
dönüYtürmüYtür.
Ellili ySllarSn sonundan itibaren yeni bir öykücü kuYak ortaya çSkmSYtSr. Bu
neslin üslûbu ve dili bir öncekinden çok farklSdSr. Örne2in birinci ve ikinci YahSs
anlatSmSna geçmiYler, bir öykü içinde birden fazla anlatScS tipini ve Yimdiki zaman
kipini kullanmSYlardSr. Zaman unsuruyla oynamSYlar, takdim, tehir vb. aracSlS2Syla
Yimdiki, geçmiY ve gelecek zaman iç içe girmiYtir. Uzun cümlelerden vazgeçerek
birbirlerini izleyen yo2un kSsa cümleleri tercih etmiYlerdir. Bazen alt baYlSklar,
bazen de sSra numaralarS olacak Yekilde öyküleri bölümlere aySrmSYlardSr. Öykünün hacmi de de2iYmiYtir. Öyküde, konuYma dilinde de farklSlSklar olmuY, cümleler kSsalmSY ve diyaloglar a2SrlSk kazanmaya baYlamSY, hatta bazen öykü tamamen
diyalo2a dönüYmüYtür. Bu yeni nesil, atSf harfleri, zarflar vb. ba2lantS terkipleri ve
edatlarSna ihtiyaç duymamSYtSr. Zekeriyâ Tâmir, George Sâlim, Nedîm Mar’aYî bu
nesildendir. Özellikle Dime ku’l-Harâik (1973) adlS eseriyle Zekeriyâ Tâmir bu
kuYa2Sn en önemli ve en meYhur ismidir6.
AltmSYlS ySllarSn sonu ve yetmiYli ySllarSn baYlarSnda öykü yazarlarS saySca
ço2almSYlardSr. Bir önceki neslin tekniklerini geliYtirmiYler ve yeni teknikler ekle-

4

Muhammed Hâlid Ramazan, “el-KSssatu’l-Kasîra fî Sûriyye”, s. 11; Nu‘aym el-Yâfî, et-Tatavuru’lFennî li Yekli’l-KSssati’l-Kasîra fi’l-Edebi’Y-&âmiyyi’l-Hadîs Suriye Lübnan Ürdün Filistin 1870-1965,
MenYûrâtu ttihâdi’l-Kitâbi’l-‘Arabî, DimeYk, 1982, s. 128.
5
Muhammed Hâlid Ramazan, “el-KSssatu’l-Kasîra fî Sûriyye”, s. 11.
6
a.e., s. 12.
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miYlerdir. Bu dönemin önemli isimleri Yöylece sSralanabilir: Muhammed Kâmil elHatîb, Abdullah Ebû Heyf, brâhîm el-Halîl, Sâmî Hamza, Subhî Desûkî, Halîl
Câsim el-Humeydî, Velîd Mi’mârî, skender Tu‘me, Muhammed Halid Ramadân,
Ahmed Mahmûd el-Mustafâ, Hasen M. Yûsuf, Muhsin Yûsuf, Zuheyr Cebbûr,
Muhammed Nedîm.
DimeYk ttihâdu’l-Kuttâbi’l-‘Arabî (DimeYk Arap Yazarlar Birli2i) tarafSndan yaySnlanan el-Mevkifu’l-Edebî dergisi 1977 ySlS 73, 74 ve 75. saySlarSnS birleYik
baskS ile Suriye’de KSsa Öykücülük (el-KSssatu’l-Kasîra) konusuna aySrmSYtSr7.
Dergi muhtevasSnda yaySn ySlSna kadar Suriye’deki öykü türünü inceleyen üç
makale8 ve Suriye öykücülerinden kSrk öykücünün seçme öykülerini barSndSrmaktadSr. Dergide Zekeriyâ Tâmir, Gulît el-Hûrî, FâdSl es-Sibâ’î, Velîd hlâsî, Kamer
Kîlânî gibi ünlü isimlerin öyküleri yer almaktadSr9. Öykü özel saySsSnSn son kSsmSnda ise edebiyat eleYtirisi ve eleYtirmenin görevi konusunda on yedi Suriyeli
eleYtirmenle yapSlan mülakatlar yer almaktadSr10. DolaySsSyla dergi Suriye öykücülü2ü konusunda doyurucu bir sayS yaySnlamSYtSr.
Seksenli ve doksanlS ySllarSn öykücüleri ise, önceki dönem tekniklerine sahip çSkmSYlar ve bunlarS geliYtirmeye gayret etmiYlerdir. Bu dönemin en önemli
özelli2i öykü yazarS saySsSndaki belirgin artSYtSr. Bu dönemde dikkat çeken isimler
YunlardSr: Muhammed Velîd el-HâfSz, Memduh Azzâm, Mahmûd Muflih el-Bekr,
Alî el-Muz’il, Muhammed Bâkî Muhammed, Talâl &âhîn, Mahmûd el-Hâc,
Tâcuddîn Mûsâ, NâzSm Muhennâ, Usâme Esber, brâhîm Samuel, Enîse ‘Abbûd,
Bâsim ‘Abdû, Suheyl eY-&a‘âr.
Dirâsât 0 tirâkiyye dergisi, 1998 ySlSnda birleYik baskS yaparak yaySnladS2S
171 ve 172. saySlarSnS Suriye’de kSsa öykü (el-KSssatu’l-Kasîra fî Sûriyye) konusuna tahsis etmiYtir. Dergi bu özel saySsSnda, Muhammed Hâlid Ramadân, Ahmed
Câsim el-Huseyn, Bâsim Abdû, Ramadân Kadmânî, ‘Âyid Sirâc, Alâuddîn
Abdulmevlâ, Mahmûd &uveyhâne ve Muhammed Suleymân Hasen’in Suriye
öykücülü2üne iliYkin araYtSrma ve inceleme makaleleri sonrasSnda mülakatlarla

7

Bkz. el-Mevkifu’l-Edebî, ttihâdu’l-Kuttâbi’l-‘Arabî, S: 73-74-75, DimeYk, 1977.
Makalelerden ilki, Yûsuf el-Yûsuf’a ait “el-KSssatu’l-Cedîde fî Sûriyye” (Bkz. Yûsuf el-Yûsuf, “elKSssatu’l-Cedîde fî Sûriyye” el-Mevkifu’l-Edebî, s. 9-32), ikincisi, MüsteYrik Claude Krul’a ait “elMedhal ile’l-KSssati’l-Kasîra fî Sûriye” (Bkz. Claude Krul, “el-Medhal ile’l-KSssati’l-Kasîra fî Sûriyye”,
el-Mevkifu’l-Edebî, s. 9-32), di2eri ise Adnan b. Zerîl’e ait “el-VâkS‘iyye fi’l-KSssati’l-Kasîra fî
Sûriyye”dir. (Bkz. Adnan b. Zerîl, “el-VâkS‘Siyye fi’l-KSssati’l-Kasîra fî Sûriyye”, el-Mevkifu’l-Edebî, s.
52-81).
9
Öykülerine yer verilen di2er isimler de Yöyledir: Riyâd smet, Lûsî Salâhiyân, skender Lûkâ, Adnân
ed-Dâ’ûk, Âdil Ebû &eneb, Selmâ el-Haffâr el-Kizberî, Abdunnebî el-Hicâzî, Vidâd Sekâkînî, Hayrî
ez-Zehebî, Nasruddîn el-Bahra, Cân el-Kessân, Murâd es-Sibâ’î, lyân Deyrânî, Ali Hulkî, Abdullah
Ebû Heyf, Tevfîk el-Esedî, Abdurrahmân el-Bek, Muhsin Yûsuf, Diyâ Kasabcî, NâYid Sa’îd, Muhammed Raûf BeYîr, Hasîb Keyâlî, Yâsîn Rifâ’iye, Yûsuf Ahmed el-Mahmûd, Zekeriyâ &erîkî,
Abdurrahmân Seydû.
10
Bkz. el-Mevkifu’l-Edebî, s. 305-319.
8
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birlikte seksen sekiz öykücünün çalSYmalarSna yer vermiYtir11. Bu sayS da, özellikle
son dönem Suriye öykücülü2ü konusunda önemli bir kaynaktSr.
Muhammed Yûsuf Necm, modern Arap edebiyatSnda öyküye dair bir eser
yazmSYtSr. lk baskSsS 1952 ySlSnda Kahire’de yapSlan bu kitap, 1870’ten itibaren 45
ySllSk öykücülü2ün geliYimini ve bu dönem öykücülerini incelemektedir. Bu kitap,
yazarSn bu alandaki önemli bir çalSYmasSdSr12. YazarSn ayrSca Fennu’l-K ssa13 adlS
öykü sanatSna iliYkin bir kitabS daha vardSr.
Adnan b. Zerîl, Suriye öykücülü2ünü OsmanlS Dönemi, iki Dünya SavaYS
arasS dönem, II. Dünya savaYS sonrasS dönem Yeklinde kesitlere aySrarak inceledi2i
ve realist öykücülerle realist öykücülük konularSnS iki ayrS bölüm halinde ele aldS2S öykü edebiyatSna iliYkin bir eser kaleme almSYtSr14.
Nu‘aym el-Yâfî, &am yöresinde kSsa öykünün sanat yönünden geliYimi konusunda bir eser telif etmiYtir. Bu kitap, Suriye’de öykücülü2ün çSkSYS ve hem
sosyal açSdan hem de sanat yönünden Yeklî geliYimi ile ilgili önemli bir kaynak
niteli2indedir15.
el-K ssatu’l-‘Arabiyyetu’l-Hadîse adlS kitaba da de2inmek uygun olacaktSr.
KitabSn yazarS Abdullah Ebû Heyf’in de belirtti2i gibi kitap, modern öyküdeki öz
kültürün katkSlarS ve müessir dSY etkenler anlamSnda edebî gelenekleri incelemeyi
amaçlamaktadSr. KitabSnSn sonuna bir öykü terimleri sözlü2ü de eklemiYtir16.
AynS yazarSn klasik öyküden modern öyküye geçiYi konu alan önemli bir çalSYmasS daha vardSr17.
DimeYk ttihâdu’l-Kuttâbi’l-‘Arabî tarafSndan yaySnlanan el-Mevkifu’l-Edebî
dergisi 2006 ySlSnda yaySnladS2S 428. saySsSnS da yeniden, Suriye’de kSsa öykü (elKSssatu’l-Kasîra fî Sûriyye) konusuna tahsis etmiYtir. Bu özel saySda sekiz adet
araYtSrma makalesi bulunmaktadSr. Dergide öykülerine yer verilen öykücü saySsS
doksana ulaYmSYtSr. Bu öykü seçkilerinin arasSnda Mâcid ReYîd el-‘Uveyyid'in
üçüncü kitabSnda yer alan fi’l-Leyleti’l-Ûlâ isimli öyküsü de bulunmaktadSr18. AyrSca dergi, bu saySsSnda merhum öykücülerin kSssalarSnS aylSk cep kitaplarS serisi
içerisinde okuyucularSna ulaYtSraca2SnS duyurmuYtur. Duyuruya uygun olarak bu

11

Dirâsât 0 tirâkiyye, S: 171-172, DimeYk, 1998, s. 4-6.
Muhammed Yûsuf Necm, el-K ssatu fi’l-Edebi’l-‘Arabiyyi’l-Hadîs 1870-1914, Dâru’s-Sekâfe, 3. b.,
Beyrut, 1966.
13
Muhammed Yûsuf Necm, Fennu’l-K ssa, Dâru’s-Sekâfe, Beyrut, 1966.
14
Edebu’l-K ssa fî Sûriyye, MenYûrâtu Dâri’l-Fenni’l-Hadîsi’l-‘Âlemî, DimeYk, tarihsiz.
15
Nu‘aym el-Yâfî, a.g.e., s. 182.
16
Abdullah Ebû Heyf, el-K ssatu’l-‘Arabiyyetu’l-Hadîse ve’l-Rarb, MenYûrâtu ttihâdi’l-Kuttâbi’l-‘Arab,
DimeYk, 1994, s. 264-275.
17
Abdullah Ebû Heyf, ‘Ani’t-Tekâlîd ve’t-Tahdîs fi’l-K ssati’l-‘Arabiyye, MenYûrâtu ttihâdi’l-Kuttâbi’l‘Arab, DimeYk, 1993.
18
Bkz. el-Mevkifu’l-Edebî, ttihâdu’l-Kuttâbi’l-‘Arabî, S: 428, DimeYk, 2006.
12
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serinin birinci kitabSnS19 öykü seçkilerine, üçüncü kitabSnS20 ise vefat etmiY öykücülerin öykülerine aySrmSYtSr.
Son ySllarda öykü kitaplarS yaySnlanmSY Suriye öykücülerinden bazS isimler
vermek mümkündür: ÂsSm el-PâYâ21, Sahr Suleymân22, Sahbân Kadrî el-‘Umar23,
Îsâ Masyût24, Mârî RaYû25, ‘Amr el-Hamûd26, Neyrûz Mâlik27, brâhîm el-Halîl28,
Muvaffak Mes’ûd29, Muhammed Ebû Hudûr30, Firâs Suleymân Muhammed31,
Delâl Hâtim32, Georgis Hûrânî.33, Mahmûd Za’zûr34, Suheyl eY-&a‘âr35, Hassân
Yûsuf el-Muhammed Fevvâz Muzeyyek36. Bu makalenin konusu olan “SScak Bir
Yaz” adlS öyküyü kaleme alan Mâcid ReYîd el-‘Uveyyid de bu yazarlar arasSndadSr.
Öykü yazarS olan Mâcid ReYîd el-‘Uveyyid, Suriye’de, FSrat nehri kSySsSnda,
Halep ve Suriye’nin do2usundaki Deyruzzûr arasSnda Türkiye sSnSrSna yakSn Yirin
ve tarihî bir Yehir olan er-Rakka Yehrinde 1960 ySlSnda do2muYtur. ÇeYitli Arap
ülkelerinde yaySnlanan bazS dergi ve gazetelerde öykü ve makale olarak birçok
yazSsS yaySnlanmSYtSr. Kuveyt’te yaySnlanan Kuveyt ve el-Beyân dergileri bunlar
arasSndadSr. Beyrut’ta çSkan en-Nehâr, Kuveyt’te yaySnlanan es-Siyâse ve Londra’da neYredilen el-Kudsu’l-‘Arabî adlS gazeteler yazarSn çalSYmalarSnS yaySnlayan
süreli yaySnlardandSr. AyrSca Suriye’deki muhtelif dergiler, gazeteler ve çeYitli
internet siteleri de yazSlarSnS yaySnlanmaktadSr. K ssatu’t-Tis’înât adlS bazS öykü-

19

el-Mukâveme (Muntehabât Kasasiyye), ttihâdu’l-Kuttâbi’l-‘Arabî, DimeYk, 2006. Bu kitap, Hasen
Hamîd'in seçkilerinden oluYmakta ve içerisinde yerli ve yabancS öykücülerden yirmi dört öyküyü
barSndSrmaktadSr.
20
Kassâsûn-el-Kissatu’l-Kasîra fî Sûriyye(er-Râh lûn), ttihâdu’l-Kuttâbi’l-‘Arabî, DimeYk, 2006. Hasen
Hamîd'in merhum öykücülerin öykülerinden yaptS2S seçkilerden oluYan bu kitapta, otuz öykü bulunmaktadSr.
21
Bâkiran ba’de Salâti’l-‘0 â’, MenYûrâtu Vizârati’s-Sekâfe, DimeYk, 1999.
22
el-Hicratu ile’l-Kader, MenYûrâtu Vizârati’s-Sekâfe, DimeYk, 2002.
23
es-Sakî’, MenYûrâtu Vizârati’s-Sekâfe, DimeYk, 2001.
24
Fî Medâri’z-Zâkira, MenYûrâtu Vizârati’s-Sekâfe, DimeYk, 1995.
25
el-Hubbu Evvelen, MenYûrâtu Vizârati’s-Sekâfe, DimeYk, 2002. YazarSn basSlS üç öykü kitabS daha
vardSr. Vech ve U&niye, Kavsu Kuzah, DimeYk, 1989; Kavânîn Rehnu’l-Kanâ’ât, ttihâdu’l-Kitâbi’l‘Arabî, DimeYk, 1991; Ecmelu’n-Nisâ’, ttihâdu’l-Kitâbi’l-‘Arabî, DimeYk, 2000.
26
Sukûtu Hirakle, MenYûrâtu Vizârati’s-Sekâfe, DimeYk, 2002.
27
Bâb Ha ebî Kadîm, MenYûrâtu Vizârati’s-Sekâfe, DimeYk, 2002. YazarSn baYka hikaye kitablarS da
vardSr. Tespit edilenlerin isim ve basSm ySllarS Yu Yekildedir: es-Sadefetu ve’l-Bahr, 1977; Harb Sa&îra,
1979; Kûb mine’ -=âyi’l-Bârid, 1981; Kitâbu’l-Vatan, 1982; Ahvâlu’l-Beled, 1983; el-Mu&âmeratu’sSâbi’a, 1994; Mâ Ravâhu’l-Celîl, 1996; Tilke’l-Hikâyât, 1998.
28
el-Veral Serîru’l-Melike… Tâcu’l-Memlûk, MenYûrâtu Vizârati’s-Sekâfe, DimeYk, 2002.
29
el-Harîku’s-Sûmerî, MenYûrâtu Vizârati’s-Sekâfe, DimeYk, 2002.
30
ed-Dakku ‘alâ Makâmi’l-Bahr, MenYûrâtu Vizârati’s-Sekâfe, DimeYk, 2000.
31
el-E ’as ve’r-Raculu’d-Daîl, MenYûrâtu Vizârati’s-Sekâfe, DimeYk, 1996.
32
et-Tavk ve’s-Silsile, MenYûrâtu Vizârati’s-Sekâfe, DimeYk, 2002.
33
el-Huyûlu’l-Musâfira, MenYûrâtu Vizârati’s-Sekâfe, DimeYk, 1996.
34
Necmu’l-Kutb, MenYûrâtu Vizârati’s-Sekâfe, DimeYk, 1996.
35
ez-Zi’bu’r-Râkid fi’l-Medîne, MenYûrâtu Vizârati’s-Sekâfe, DimeYk, 2002.
36
el-0tticâhu’l-Âhar, MenYûrâtu Vizârati’s-Sekâfe, DimeYk, 1996.
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cülerle ortak bir çalSYmasS da vardSr. Serbest meslek sahibi olup, gönüllü bir edebiyat tutkunudur.
Bu çalSYmada bir öyküsü incelenen el-‘Uveyyid’in çalSYmalarS, Suriye’deki
edebî ve akademik çevrede dikkat çekmiYtir. YazarSn el-Mevtu’l-As&ar adlS 3. öykü
kitabSna bir takdim yazSsS kaleme alan Nidâl es-Sâlih37, sunuYuna Yu cümlelerle
baYlamSYtSr:
“Bu bir takdim de&ildir. Çünkü bu fikre sahip olmam, sadece sunu yaz lar n n
okuyucuya yönelik c l z bir geçi izni oldu&u ve edebî bir metnin kendi kendisini takdim
etmesi gerekti&ine olan sars lmaz inanc mdan dolay de&ildir. Tam tersine bu öykü kitab n n, içerisindeki tüm öyküleri sonuna kadar incelemeden edemeyeceklerine inand & m
okuyucular na geçi izni olu turacak ehliyete bizzat kendisinin sahip olmas gerekçesiyledir”.
“Bu öykü kitab , el-‘Uveyyid’in öykücülük birikiminin üçüncüsüdür. 0çerdi&i on
dört öykü ile, önceki birikimine ayn zamanda iki düzeyde yeni katk lar sa&lamaktad r:
eksikliklerini tamamlay c olma özelli&inden ve telif tak nt lar n yani tarihe aç k bir
ekilde tutkunlu&unu vurgulama öncelli&inden dolay ortaya ç kan öykü olu turma düzeyi, yine öykücünün ilk öykü serisinden bu yana kendisini ifade etti&i, bir de öykünün
olay örgüsünü olu turma niceli&iyle ilgilenen kurgu düzeyi”38.
el-‘Uveyyid’in ilk öykü kitabS bi Savtin Hafîd (Alçak Sesle) adSyla 1995 ySlSnda 111 sayfalSk bir eser olarak, Suriye’nin Lazkiye Yehrinde Dâru’l-Hivâr tarafSndan basSlmSYtSr. Kitapta yer alan on iki öykü Yu Yekilde sSralanmSYtSr: 1- Havf
(Korku) 1987, 2- Bi Savtin Hafîd (Alçak Sesle) 1987, 3- Leyletu’l-Kadr (Kadir Gecesi) 1989, 4- el-Cenâze (Tabut) 1989, 5- Yevmun min Hayâti Meytin fi’ -=arki’l-Cedîd
(Yeni Do2u’da Bir Ölünün YaYamSndan Bir Gün) 1990, 6- el-Mizebbe (Cibinlik)
1990, 7- Ne îdu’t-Tevahhud (YalnSzlSk MarYS) 1990, 8- es-Sûra (Resim) 1993, 9- erRaculu’l-lezî Haccerathu’z-Zubâbe (Bir Sine2in Etkiledi2i Adam) 1993, 10- en-Nefak
(Tünel) 10/1994, 11- Hacerun ‘alâ Sirât (Yoldaki Bir TaY) 1994, 12- er-Râihatu’lAsîle (Soylu Parfüm) 199439.
kinci öykü kitabS ise, 108 sayfadan oluYan el-Ramâm’dSr. Birinci baskSsS
1999 ySlSnda Dâru Ârâm tarafSndan DimeYk’te yapSlmSYtSr. AltS öyküden oluYmaktadSr: 1- el-Leyletu’s-Sâniye ba’de’l-Elf (Bin kinci Gece) 1998, 2- Taybe (Taybe)
1996, 3- Mud&a (Embriyo), 4- el-Ramâm (Bulut) 1997, 5- Mezâd (AçSk ArtSrma)
1993, 6- Mevtu Mustafâ Sa’îd (Mustafa Saîd’in Ölümü) 199340.

37

Suriye Halep Üniversitesi, Edebiyat Fakültesinde ö2retim üyesidir. 1957 ySlSnda Halep’te do2muYtur. Öykü ve roman yazarS, özellikle modern Arap öykücülü2ü alanSnda eleYtirmendir. DoktorasSnS
ça2daY Arap EdebiyatS EleYtirisi konusunda yapmSYtSr. Son telif etti2i kitaplardan birisi el-K ssatu’lKasîra fî Sûriye’dir. Kendisine ait bir web sayfasS bulunmaktadSr. http://nidalalsaleh.jeeran.com
38
Mâcid ReYîd el-‘Uveyyid, el-Mevtu-l-As&ar, MenYûrâtu Vizârati’s-Sekâfe, 1. b., DimeYk, 2002, s. 5
(Nidâl Sâlih’in takdimi).
39
Mâcid ReYîd el-‘Uveyyid, bi Savtin Hafîd, Dâru’l-HSvâr, Lazkiye, 1995.
40
Mâcid ReYîd el-‘Uveyyid el-Ramâm, Dâru Ârâm, DimeYk, 1999.
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YazarSn üçüncü öykü kitabS, on dört öyküyü toplayan kitabSn beYinci öyküsü olan “el-Mevtu’l-As&ar” adSyla basSlmSY, ilk baskSsS 2002 ySlSnda MenYûrâtu
Vizârati’s-Sekâfe baskSsSyla, Suriye Kültür BakanlS2S yaySnS olarak neYredilmiYtir.
174 sayfasS olan kitapta yer alan öyküler YunlardSr: 1- Beyne’l-Lezâ ve’s-Sa’îr
(Lezâ’yla Saîr ArasSnda) 2001, 2- Ve Ahîran Raeytuhu (Sonunda Gördüm Onu)
1999, 3- Sayfun Hârrun (SScak Bir Yaz) 2001, 4- fi’l-Leyleti’l-Ûlâ ( lk Gecede) 2001,
5- el-Mevtu’l-As&ar, (Küçük Ölüm) 2000, 6- 0’tizâr (Mazeret) 1997, 7- es-Sâdin,
(Bekçi) 1995, 8- Bintizârihim (OnlarS Beklerken) 1997, 9- Râihatun fi’z-Zâkira (Zihindeki Koku) 1997, 10- ‘Alâ Cenâhay Zubâbe (Bir Sine2in ki KanadSnda) 2001,
11- el-Karyetu’l-Âmine (Güvenli Köy) 2001, 12- el-‘Abâetu (Aba) 2001, 13- Sika
Muste’âde (Yeniden KazanSlan Güven) 1997, 14- el-Vehk (Kement) 199741.
el-‘Uveyyid, öykülerinin büyük bir kSsmSnda herhangi bir karmaYaya yol
açmadan, bir Yeyi iYlercesine amaçlarSna do2rudan yol alSr. Metinleri çok açSktSr.
Ama bu metinler, çok yönlü okunma ve yorumlanma yetenekleri ile donatSlSdSr.
Bu nitelikler özellikle Sayfun Hârrun isimli öyküde çok belirgindir. Öykünün metni, temel unsurlarS oluYturan gardiyan, su barda2S ve güzel kSz çerçevesini aYmakta, gerçekçi yetkinli2i, öyküye birçok anlam kazandSrmaktadSr. DolaySsSyla öykünün unsurlarS birer sembole dönüYmektedir. Benzer bir durum es-Sâdin’de de
görülmektedir. Bu öyküdeki ortam, fiziksel olmaktan çSkSp sembolik bir niteliktedir. Bintizârihim adlS öyküde kaySp gerçe2in, hatta kasStlS ve planlS bir biçimde
kaybedilen bir gerçe2in sembolünü ise, bir YarkS oluYturmuYtur42.
Mâcid ReYîd el-‘Uveyyid kaleme aldS2S öykülerinde, güçlü öykücülük yetene2ine sahip oldu2unu göstermektedir.
Bu çalSYmada incelenen “SScak Bir Yaz” adlS öyküyü Yu Yekilde özetlemek
mümkündür:
Bu öyküde olay bir hapishanede geçmektedir. Bir gardiyanSn keyfî tutumundan kaynaklanarak üç mahkum halüsinasyonlar görecek kadar aç ve susuz
bSrakSlmSYlardSr. Üç gün aç ve susuz bSrakSlmalarSnSn sonunda bitkinlikten ayakta
durabilecek hâlleri kalmayan mahkumlar, kendilerine gardiyan tarafSndan vaat
edilen bir bardak su karYSlS2Snda birbirlerini yok etmeye zorlanmSYlardSr. Su, onlar
için artSk ölüm kalSm meselesi olmuYtur. DurumlarS, suyu bir genç kSz gibi algSlamaya neden olup, halüsinasyon görecek kadar kötüdür. Nihayet Mustafa di2er
iki arkadaYSnS öldürdü2ünde su ve kSzSn, bir yanSlsamadan öteye gitmeyen gerçek
dSYS algSlar oldu2unu fark etmiY; ancak kendisi de ölüme teslim olmuYtur.
Bu Yekilde özetlenen öyküde olay örgüsü, tutarlS ve akScSdSr. Öykü okunmaya baYlandS2Snda, sonuç ö2renilmeden elden bSrakSlmamaktadSr. Olay örgüsünde, okuyucunun zevk almasSnS engelleyecek olan herhangi bir kusur veya

41
42

Mâcid ReYîd el-‘Uveyyid, el-Mevtu’l-As&ar, MenYûrâtu Vizârati’s-Sekâfe, DimeYk, 2002.
Bkz. Nidal Sâlih, el-Mevtu’l-As&ar’Sn takdiminde, s. 12.
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karSYSklSk bulunmamaktadSr. Öykü yapSsS sa2lam temeller üzerine kuruldu2u için,
okuyucu ile eser arasSndaki iletiYim sonucunda estetik heyecan do2maktadSr.
Yazar, Sayfun Hârrun, el-Karyetu’l-Âmine ve el-‘Abâetu adlS öykülerinde, öykü kahramanlarSnSn ve olaylarSnSn içerisinde bulunduklarS co2rafî ortamS belirleme gayretindedir. Halbuki di2er öykülerindeki olaylar belirsiz mekanlarda geçer.
Bu yöntemi, el-Ramâm adlS öykü kitabSndaki tarzS ile de örtüYmektedir. Böylece
hangi co2rafyaya ait olurlarsa olsunlar, bütün insanlara yakSn durmaktadSr43.
Nidâl Salih’in bu de2erlendirmesi yalnSzca co2rafî ortama iliYkindir, el-‘Abâetu
hariç bu öykülerin zaman ve mekanS belirsizdir. el-‘Abâetu öyküsü, bir sinemada
geçer ve yazar di2er öykülerinden farklS olarak tarih belirtir. Zaman XX. yüzySlSn
70’li ySllarSdSr. AnlatScSya göre olaySn geçti2i yerde yalnSzca bir tek sinema vardSr.
Yazar burada tarih vermeye mecbur kalmSYtSr. Zira tarih vermezse öykü kurgusu
bozulacak, öykünün ana temasS verilirken çekicili2i sa2layan gizem ve gerilim
anlamsSz kalacaktSr.
Öykünün anlatScSsS, kurmaca bir YahSs olup üçüncü YahSs anlatSmSyla dSY
anlatScSdSr. GeniY anlatSm imkânlarS sa2layan, anlatScS figüre her Yeyi bilme, sezme, görme ve her yerde bulunma gibi üstün nitelik kazandSran bu bakSY açSsSnda
yazar, bu yöntemin sSk düYülen hatalarSndan biri olan sübjektif davranmaktan
kurtulmuY, tarafsSz kalmayS baYarabilmiYtir.
Öyküdeki YahSslar kadrosu dört kiYiden oluYmaktadSr. Fonksiyon ve güç
açSsSndan asSl kahraman Mustafa’dSr. AsSl kahramanSn uzun ySllar zindan arkadaYlS2S yaptS2S ve öyküde kendileriyle konuYtu2u iki arkadaYS vardSr. Bunlar uzun
boylu ve kSsa boylu olarak adlandSrSlmaktadSr. Yazar, öyküde yetki sahibi gardiyanS iki kez konuYturmuYtur. Bu dört kahraman aynS zamanda yazarSn kendilerine sözünü emanet etti2i YahSslardSr. Öyküde “çok güzel bir kSz”, dekoratif YahSstSr. AyrSca Mustafa’nSn iç konuYmalarSnda Hârûn ReYîd de söz konusu edilmiYtir.
Öyküdeki kiYilerin olay içindeki duruYlarSnSn anlatSmSnda yazar, vaka örgüsü içerisinde kahramanlarSn tanStSlmasS tekni2ini kullanmSYtSr.
YazarSn yaYadS2S çevre dikkate alSnSrsa, öyküdeki olaySn yaYanmSY bir kesitten aktarSlmasS muhtemeldir. Öyküdeki olay örgüsü yaYanmSY olaylardan alSnmamSYsa, yazarSn bu öyküsünde, hayal gücünden hareketle, kimseyi örnek almaksSzSn “kiYileYtirme” yaptS2S ve bunda da baYarSlS oldu2u tespitini yapmak
mümkündür.
Bir öykünün temel yapSsSnS oluYturan elemanlar içerisinde mutlaka bulunan zaman unsuru, bu öyküde vaka zamanS açSsSndan belirsizdir. Ancak olaylar
belli bir zaman dilimi içerisinde geçmektedir. Yazar, öykünün vaka zamanSnS
belirsiz olarak kurgularken, öyküyü kaleme aldS2S sSrada, gizlenen zamanS ele
verecek tasvirlerden kaçSnarak zamansallaYtSrmamayS da baYarmSYtSr.
43

Bkz. Nidal Sâlih, el-Mevtu’l-As&ar’Sn takdiminde, s. 11.
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Öykü tamamen, belirsiz bir hapishanenin avlusunda geçmektedir. YazarSn
öykülerini evrenselleYtirici özelli2ine uygun olarak hapishanenin bulundu2u Yehir
ve ülke adS belli de2ildir. Yazar ana temaya dikkat çekmektedir. Böyle bir olay
dünyanSn her yerinde yaYanmSY veya yaYanabilir bir olaydSr. Mustafa, herhangi
bir ülkenin vatandaYS olabilir. Bu nedenle öykülerde görülen ayrSntSlS mekân tasvirlerine S cak Bir Yaz’da rastlanmaz. Zira böyle bir atmosfer betimlemesi öykünün yöreselleYtirilmesine yol açabilir. Yine biraz zor da olsa böyle her saniyesi
gerilim dolu bir öykü de mekan tasvirlerine yer verilmesinin öyküyü daha etkileyici kSlabilece2i düYünülmektedir.
Hapishane ortamSnda görevli bir gardiyanSn keyfî tasarruflarSnSn ne denli
tehlikeli boyutlara ulaYabilece2i, buna ba2lS olarak ölümüne ramak kalmSY kiYilerin çaresizlik karYSsSnda, hayatlarSnS feda ettikleri de2erleri nasSl da hayatlarS u2runa gözden çSkardSklarSnS anlatmaya çalSYan bir temel maksat çerçevesinde el‘Uveyyid, öykünün unsurlarSnS, kullandS2S teknikleri de göz ardS etmeden iyi bir
biçimde kurgulamSYtSr. Bu öyküde temel kurgu, hayata tutunabilme arzusunun
do2urdu2u trajedidir44.
Bir insanSn kaybedebilece2i son Yey hayatSdSr. HayatSn artSk geri dönülemez bir Yekilde kaybedilece2i bir sürecin son noktasSna ulaYSlmSY olay akSYSnda
gerilim zirveye ulaYmakta, çatSYmalar da o ölçüde acSmasSz hale gelmektedir. Ve
“bir hikâyede ne kadar çatSYma ve gerilim varsa, o hikâyenin kurgusu o oranda
baYarSlSdSr”45. Bu öyküdeki gerilim baYlSktan baYlamaktadSr. “SScak Bir Yaz” baYlS2SnSn seçimi, hem susuzluk ve yoksunlu2u hem de varlS2Sn sembolü olan suyun
yoklu2unda yaYanacak olaylarSn gerilimini vecîz bir tarzda özetlemektedir.
Eylem temelli bu öyküde, olaylarSn zaman akSYS içerisinde sSralanSYSndan
ibaret olmayan kurgu, olaylarSn niçinini de açSklamaktadSr. el-‘Uveyyid’in kurgunun bu tarafSnS da sa2lamlaYtSrdS2S açSkça anlaYSlmaktadSr.
Öykünün sürükleyicili2i, macera ve yazara has üsluba ba2lSdSr. Doru2a ulaYan gerilimi ile macera, okuyucuyu kendisine ba2lamayS sa2lamaktadSr. Üslup ise,
yazarSn eserlerini ilginç kSlan bir özelliktir. el-‘Uveyyid, hemen hemen tüm öykülerinde farklS üsluplar kullanmakla, yeni bir öykünün çekicili2ini artSrmaktadSr.
Dili ise fasih bir Arapça olup, hiç yerel lehçe kullanmaz. Cümleleri akScS, seçti2i
kelimeler dikkat ürünüdür.
Bu üslubu Suriyeli eleYtirmenlerce de fark edilmiYtir. Öykü eleYtirmeni
Nidâl Sâlih bu konuda YunlarS söylemektedir:
44

Trajedi, genellikle kahraman ile üstün güç yani kader/mukadderat arasSndaki çatSYmayS konu alan
ve sonu çok üzücü olay veya felaketle biten, acSma duygusu do2uran veya korku uyandSran önemli
dramadSr. (Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary, Merriam-Webster INC., Publishers
Springel, Massachusetts, U.S.A., 1990, s. 1251). “Trajediler genel olarak kahramanSn acS bir Yekilde
ölümüyle son bulur (Longman Dictionary of Contemprary English, Pearson Education Limited,
Essex, 2004, s. 1763).
45
Hasan ÇakSr, Öykü Sanat , Çizgi YaySnevi, Konya, 2002, s. 146.
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“Beyne’l-Lezâ ve’s-Sa’îr ve el-Mevtu’l-As&ar’da oldu2u gibi bazS öykü metinleri el-‘Uveyyid’in öykü yazarlS2SnSn yeni bir yönünü ortaya çSkarmaktadSr. Bu da
yeni anlatSm amaçlarSnSn kesintisiz araySYSnS gösteren büyüleyici bir yazSm yetene2idir. Yazar bu yöntemle bir yandan kendini ve yeni yazS unsurlarSnS, öykü
alanSndaki alSYSlagelmiY yaklaYSmlardan arSndSrmakta, di2er bir yandan da önceki
öykü yazarlS2S deneyimlerinin alSYkanlSklarSndan da kurtarmaktadSr. 46”
Yazar genel olarak içerisinde yaYadS2S toplumdaki sosyal sorunlarS okuyucularSnSn gönlüne ulaYtSrmak ister görünmektedir. Bu sorunlar, el-Vehk’da oldu2u
gibi aile içi sorunlar, el-A’bâetu’da oldu2u gibi saldSrgan düYmanlarla mücadele ve
bu u2urdaki azim ve fedakarlSklar ve es-Sâdin’de sergiledi2i gibi hukuk sistemindeki çarpSklSklar olarak örneklendirilebilir. Konunun daha iyi anlaYSlabilmesi için
bu öykülerin içeriklerine kSsaca de2inmek uygun olacaktSr:
Yedinci öykü es-Sâdin (Bekçi) bir park bekçisinin uyarmasSna ra2men meydanSn ortasSna iYeyen ve baYSboY sandS2S bir köpe2i öldürmesiyle baYlar. Pek çok
açSdan, haklSnSn belirlenmesinde gücün önemi, hukuk sisteminin iYleyiYindeki
çarpSklSklar gibi köklü toplumsal sorunlarS sembolize eden güzel bir öyküdür.
Sonunda bekçi mahkemede idam istemiyle yargSlanSr. Yazar bu öyküsünde kiYi ve
yer tasvirlerini baYarSlS bir Yekilde yapmakta, anlatSm tekni2i olarak sembolizm,
hayatSnSn herhangi bir aYamasSnda böyle bir haksSzlS2Sn da kendisine de2mesinin
kuvvetle muhtemel oldu2u okuyucuda YaYSrtScS infialler ve geniY ufuklar uyandSrmaktadSr.
el-Karyetu’l-Âmine ilginç bir öyküdür. nsano2luna zarar vermeye yeminli
blis ve avenesi, bir nehir kenarSnda kurulmuY olan köye sSk sSk zarar vermekte,
özellikle bayanlardan olmak üzere her gün köy halkSndan birini öldürerek yemekte ve evlerini yakSp ySkmaktadSr. Bu arada bir genç kSzS evlenmek amacSyla kaçSrmSY ve esir tutmaktadSr. Köyden bir delikanlS, bu baY belasS blisten kurtulmak
için canSnS ortaya koymuY, hazSrlSk yapmaktadSr. Köyün gençleri de onu desteklemektedirler. Bu amaçla çok iyi çalSYmSYlar, ulaYSm zorlu2u oluYturmak için nehrin üzerindeki köprüyü ySkmSYlar ve pek çok yere uzaktan kumanda ile kontrol
edilen patlayScSlar yerleYtirmiYlerdir. Nihayet bir patlama sSrasSnda a2Sr yaralanan
blis, çok zor duruma düYmüYtür. Bu kargaYadan yararlanan genç kSz, esaretten
kurtulmuY ve sevgilisinin yanSna ulaYmSYtSr. Her ikisi nehir kenarSnda bir kulübede güvenlikleri için ne yapmalarS gerekti2ini konuYurlarken blis ve ordusu gelmiY,
delikanlSyS boynuzlayarak öldürmüYler ve genç kSzS alSp gitmiYlerdir.
KSsa özeti verilen bu öykü de saldSrgan düYmanla mücadele üzerine kuruludur ve her Yey gizemlidir. Öykünün zamanS, mekanS, dekoratif Yahsiyetler tamamen bulanSktSr. Sadece belli eylemler ve olay akSYS vardSr. Ama bu eylemlerin
gerçek hayatta neye denk geldikleri, öykünün vermek istedi2i mesaj ve kahra-
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manlarSn temsil ettikleri kiYilikler belli de2ildir. Okuyucunun hayat tecrübesine
ba2lS olarak farklS bir biçimde yorumlanmasS mümkün görünmektedir. YazarSn
neyi amaçladS2SnS çözümleyebilmek için, yaYadS2S çevre ve özgeçmiYinden yararlanma düYüncesi bile pek aydSnlatScS olamamaktadSr. Zira düYünülebilecek her
ihtimali, di2er alternatiflerden farklS kSlacak bir tercih unsuru bulunmamaktadSr.
Olay de2il, (birtakSm olaylarSn dayandS2S sebep ve bu sebeplerin yol açtS2S sonuç
anlamSnda) olgu sembolizminin muammasS halindeki bu yaklaYSmSn, öykü teknikleri açSsSndan oldukça ilginç ve dikkat çekici oldu2unu söylemek yerinde bir
tespit olacaktSr.
On dördüncü öyküsü el-Vehk (Kement), okumaya merak sarmSY birinin, bu
u2urda anlaySYsSz karSsSyla baYlayan geçimsizlikleri sonucu, karSsSnS bâin (dönülemez) talakla boYamasSnS konu edinmektedir. Öykü sürecinde eYini boYayan
kahraman, iç diyalog tekni2i ile olaylarSn muhasebesini yapar ve boynuna geçmiY
kementten kurtulmak istercesine geri dönüY yollarSnS arar.
Böylece içerikleri hakkSnda kSsa bilgi verilen es-Sâdin, el-Karyetu’l-Âmine ve
el-Vehk isimli öyküler, yazarSn içerisinde yaYadS2S toplumdaki sosyal sorunlarS,
okuyucularSnSn dikkatine sunmayS amaçladS2SnS açSk bir Yekilde göstermektedir.
“SScak Bir Yaz” isimli öyküde diyalog ve tasvir teknikleri kullanSlmSYtSr.
Mustafa ile arkadaYlarS arasSnda ölüm kalSm savaYS öncesinde diyalog tekni2ine
baYvurulmuYtur. Mustafa’nSn susuzlu2u ve buna ba2lS olarak yazar sayesinde
nüfuz edebildi2imiz iç dünyasS ise Yöyle tasvir edilmektedir:
“S cak bir yaz günüydü. Su barda& onlara uzak da de&ildi. Ama Mustafa arkada lar n n gözleri üzerindeyken, suya eri ebilmek için acaba ne yapabilirdi? Bir çare
bulamadan epeyce dü ündü. Ferahl k veren su barda& , t pk gençli&inin zirvesinde bir
genç k z gibi gözlerinin önünde k vr l yor, ona arzusu art yordu. Susuzlu&u dayan lmaz
boyuta ula m t . Tükürü&ü kurudu, yüzü soldu. Üç gündür kursa& na bir damla su
nasip olmam t . Bir gün daha susuz kalacak olursa hayat sona erecekti. Öyleyse ne
yapacakt ? =u anda o, Hârûn Re îd’in servetine nispetle varl & pek bir ey etmese de bir
yudum su u&runa sahip oldu&u her eyi satmaya haz rd . Fakat Hârûn Re îd’le ortak bir
özelli&i payla yorlard . Her ikisi de ayn durumdayd lar ve bir yudum için hatta birkaç
damla su için tüm dünyay gözden ç kar yorlard .
Bardaktaki su, co kulu bir biçimde bir defas nda s çr yor, di&er defas nda k vr l yordu. Öyle ki Mustafa’ya gerçekten bir genç k z görmü gibi geldi. Genç k z sudan
s çrad , ona gülmeye ba lad . Mustafa k za yakla t & nda, aralar ndaki mesafe iyice
aç l ncaya kadar k z uzakla t .” 47
Metinde de görüldü2ü gibi susuzluk tasviri için “sScak bir yaz günü”, “suya
eriYebilmek”, “bir çare bulamadan”, “ferahlSk veren su barda2S, tSpkS gençli2inin
zirvesinde bir genç kSz gibi gözlerinin önünde kSvrSlSyor, ona arzusu artSyordu”
47

el-‘Uveyyid, el-Mevtu-l-As&ar, s. 64.

Suriye Öykücülerinden Mâcid ReAîd El-‘Uveyyid’in “S cak Bir Yaz”

145

tasvirleri kullanSlmakla yetinilmemiY, “susuzlu2un dayanSlmaz boyuta ulaYtS2S”,
“tükürü2ün kurudu2u”, “yüzün soldu2u”, “üç gündür kursa2Sna bir damla su
nasip olmadS2S”, “bir gün daha susuz kalSrsa hayatSnSn sona erece2i” de belirtilmiYtir. Susuzluk duygusunun okuyucu zihninde iyice algSlanabilmesi için “Harun
ReYîd’in bir yudum su u2runa tüm servetini feda etmesi” ile Mustafa’nSn içerisinde bulundu2u durumun benzerli2i canlandSrSlmSYtSr. Yazar öykünün ortalarSna
do2ru susuzluk tasvirine tekrar dönmektedir:
“Tükürü&ü kurudukça kuruyordu. Üzerindeki güne , alevlerini at yordu ona. K m ldayam yordu. 0ki arkada da ayn haldeydi. Aç k havaya terkedilmi slak paçavralar gibi gecelediler. Ne varsa kurumu , yaln zca bir damla su için vah i bir arzu kalm t .
Ama yukar da as l yken nas l eri ebilecekti ona?”48.
Görüldü2ü gibi bu kSsa paragrafta bile “tükürü2ü kurudukça kuruyordu”,
“üzerindeki güneY alevlerini atSyordu ona”, “kSmSldayamSyordu” anlatSmlarS,
susuzlu2un boyutlarSnSn derinli2ini tasvir amacSna hizmet etmektedir. Bu paragraftaki insanSn içini ferahlatan “Sslak” sSfatS, hâlâ hayatta olmalarSnS hatSrlatSrken,
“açSk havaya terkedilmiY Sslak paçavralar gibi gecelemek”, “ne varsa kurumuY”,
“yalnSzca bir damla su için vahYi bir arzu” ifadeleri, paragraf sonundaki soru cümlesi, “YukarSya do2ru baktS, su izine rastlayamadS. AYa2Sya do2ru baktS, yeryüzünü, topra2S kaynar bir halde gördü.” cümleleri ile susuzluk tasvirinin öykünün
son paragrafSnda bile devam etmesi, öykücünün tasvirde çok baYarSlS oldu2unu
göstermektedir.
Yazar öyküsünü realist ve objektif bir metotla tasvir etmekle beraber yine
de Mustafa’ya acSdS2SnS göstermektedir. Mustafa’nSn karanlSk dünyasSnS bize
yazarSn bakSY açSsS ve üslubu aydSnlatSr. Daha da ötesi bu öyküsüyle okuyucularda vaka kurbanlarSna karYS do2rudan bir acSma ve buna zemin hazSrlayan anlaySY
ve hukuk sistemi boYlu2una zSmnen nefret duyurmaya çalSYSr görünmekte ve
bunda da muvaffak oldu2u kanaati uyanmaktadSr.
“Hikâye sanatSnda hikâyeci, en önemli rolü oynar. Zira her Yeyi bilen, gören ve anlatan odur”49. DolaySsSyla yazar bu öyküdeki bakSY açSsSyla ve üslubuyla
dSYardan biri de2il, içerden biridir. OlaylarS anlatSrken kendisi olaylarSn içindedir.
Mustafa’nSn ölümden kurtuluY olarak gördü2ü bir bardak suya eriYmesi
amacSyla önündeki iki engel mesabesindeki uzun ve kSsa boylu kader arkadaYlarSndan kurtulabilmesi için zihin dünyasSndaki hesaplarSnS monolog ile anlatan
yazar, sSk sSk bu yönteme baYvurmuYtur. Adeta öyküde iç konuYmalar baskSn
teknik haline gelmiY, dozu bu denli yüksek bir gerilim ortamSna son derece do2allSk katabilecek bilinç akSYS tekni2ine baYvurmamSYtSr.
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BaskScS ortamlarSn besledi2i düYünülen semboller, bu öykünün vazgeçilmez
niteli2idir. Su, yaYamanSn, yeniden do2manSn, kurtuluYun hatta Hârûn ReYîd
benzetmesi ile varlS2Sn sembolüdür. Mitolojide var olan, hatta Ortaça2da birçok
kâYifler tarafSndan aranan âb-S hayat da insano2lu açSsSndan suyun, ebedîli2in
sembolü olarak algSlandS2SnS göstermektedir50. Bu öykünün kurgusu dikkate alSndS2Snda, suyun iktidarSn sembolü oldu2u da düYünülebilir. KadSn cinselli2i de2il,
hayata ba2lanma tutkusunu temsil etmektedir. Çünkü nesli ve böylece hayatS
devam ettiren kadSndSr. Adem ve Havva’nSn blîs tarafSndan kandSrSlSYSndaki ebedîlik arzusu51, bu yaklaYSmS desteklemektedir. Gardiyan genel olarak “boY bir
ebedîlik vaadiyle insanS yoldan çSkaran &eytan”Sn, özel olarak “hukukun üstünlü2ünü tanSmayan otorite”nin sembolüdür. Mustafa, “arzu, Yehvet ve ihtirasS
ifade eden duygu” ile “akSl” arasSnda sSkSYmSY insanSn sembolü olmuYtur. Bu noktadan hareketle mahkumiyetin, insano2lunun yeryüzüne mahkumiyeti, öykünün
mekanS olan hapishane avlusunun da, insanSn kaderine düYen paydaki yer ve
içerisinde yaYadS2S dar çerçeveyi ifade unsurlarS oldu2u söylenebilir. Hz. Peygamber bir hadislerinde “Dünya Müminin zindanS, kafirin cennetidir” buyurmuYlardSr52. Bu hadis de öyküdeki sembolün ne kadar isabetli oldu2unu göstermektedir.
Mümin insan, dünya zindanSnda hayatta kalma mücadelesi verirken Yartlar ne
kadar zor olsa bile, duygularSn köreltmesine fSrsat bSrakmadan “duygu tutsaklS2SnSn yol açaca2S yanlSYlarS engelleyebilecek akl”a tutunmalSdSr. Hârûn ReYîd benzetmesi, trajediler karYSsSnda zengin ve yoksul, güçlü ve güçsüz, hâkim ile mahkumun eYitlenmesini yansStmaktadSr AyrSca “uzun ve kSsa boylu arkadaYlar” insanSn hayat mücadelesinde karYSlaYabilece2i engellerin zor ve kolay olabilece2ini
vurgulamaktadSr. nsanSn karYSsSna çSkabilecek çetin ve nispeten kolay görünen
zorluklarSn, iyi bir zihnî hazSrlSk ve dikkatli bir takiple birer birer aYSlabilmesi
mümkün görünse de, kaderden yani insano2lunun kaderi olan ölümden kaçabilmenin imkânsSz oldu2u anlatSlmaktadSr. Mustafa’nSn ySkSlSYS, kadere teslimiyet
demektir. Bu nedenle her ne kadar kendisini çok iyi gizlese de el-‘Uveyyid, bu
olaylarS aktarSrken sembolize etti2i problemlerin çözümünde kadere teslimiyeti
göstermiYtir53. Bu duygu, öykünün son paragrafSnda açSk bir Yekilde görülmektedir:
“Yukar ya do&ru bakt , su izine rastlayamad . A a& ya do&ru bakt , yeryüzünü,
topra& kaynar bir halde gördü. Aya&a kalkmaya çabalad ama ba aramad . Arkada lar n n yan na uzand ”54.
Öykünün muhtevasS “trajedinin altSnda ezilme” kavramSnda odaklanSr. nsanlarSn içine düYebilecekleri çSkmazlarS aYmak için belki de son çarelerinin gayr-i
50
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meYrulu2u, düYünce dünyalarSnda nasSl da meYrulaYtSrdSklarSnS ve neredeyse bitmiY güçleriyle kendilerini kurtarabilmek u2runa baYkalarSnS yok ettiklerini, bu
arada okuyucularSn yüreklerini burkan bu manzarayS seyretmekten zevk alan
sadist ruhlu erki bir tezat içerisinde sunmaktadSr. Bir tarafta ölümden kaçma
araySYS, öbür tarafta masum insanlarS zevkleri u2runa ölüme itme vahYeti. Yte el‘Uveyyid öyküsünde bunu gerçekleYtirmiYtir.
Öyküde yer alan bir baYka tezat daha vardSr. Hayat ve ölüm. YaYamak için
öldürme en büyük tezadS oluYturmaktadSr. Bu husus Yu paragrafta çok belirgindir:
“Mustafa, susuzlu&unun üstesinden gelmeye çal rken, gardiyan n hediyesine tek
ba na sahip olabilmek için bir yol arad . Susuzluk, kavurucu s cak alt nda kar n bo lu&una ula m , oraya kuru ve çirkin bir kütle b rakm t . Ama nas l? 0ki arkada n öldürecek mi? Neden olmas n ki, kendi hayat , ba kalar n nkinden daha önemli ve de&erliydi. Ayr ca bu iki arkada , ba& rsaklar nda tutu an ate i söndürmeye yetecek hediyeyi
elde etmek için, f rsat bulduklar nda kendisini öldürmekte asla tereddüt etmeyeceklerdi.
Öyleyse derhal, mümkün olabilen her türlü yolla her ikisini de tasfiye edebilmek için bir
plan yapmas gerekiyordu. =artlar, her ikisinin de birlikte ortadan kald r lmas n gerektirse bile… Ku kusuz hayat güzel ve bedeli artsa bile ya amaya de&erdi.”
BaYkalarSnSn trajedisi ile mutlu azSnlS2Sn fantezileri arasSndaki tezat da dikkat çekmektedir. Öyküdeki bu hususa biraz daha geniY bir bakSY açSsS ile bakSldS2Snda, müreffeh ve ilkesiz oldu2u halde güç sahibi azSnlS2Sn, sadistçe mutluluklarS
ve yönetimlerini sürdürebilme u2runa ço2unlu2u birbirlerine kSrdSrmalarS söz
konusudur. Birbirleriyle vuruYan gruplar inanSlmaz derecedeki kötü koYullar altSnda, ileriyi görememekte, asSl mücadelenin insanS en temel hakkSndan yoksun
bSrakan güce karYS birlikte yürütülmesi gere2ini göz ardS etmek zorunda kalmaktadSrlar. Bu durum mahkumlarSn dramlarS esnasSnda gardiyanSn durumunu anlatan Yu paragrafta ortaya çSkmaktadSr:
“Tüm bu olanlar, gölgeli, serin ve uzak bir kö eye çekilmi gardiyan n gözleri
önünde oluyordu. Mahkumlar, sald r planlasalar bile kendisine eri emeyecekleri bir
halde onlara bak yordu ve çok mutluydu…”
Öyküde duygu ile akSl çatSYmasSnSn boyutlarS, Mustafa’nSn iç konuYmalarSndan Yu ifadeleri ile ö2renilmektedir:
“Mustafa bu a amada kendi kendine öyle söylendi: “Suyun da telef olaca& sorumsuz bir çat maya girmeden önce konuyu iyice incelemeli.” Sonra ekledi: “Ama sava ,
akl devre d b rakmakt r. Bu durumda çat ma nas l isabetli bir karar olacakt r?”
Daha sonra da öyle dedi: “Her ikisini de öldürmeli. Aldatmak veya hile yapmak önemli
de&il…”
AyrSca okuyucuda bile gerilim ve trajedi etkisini artSran “su” ve “sScak yaz”
kavramlarS, kahramanlarSn içerisinde bulunduklarS tezadS yansStan bir unsur olmaktadSr.
Sonuç olarak öykücü, kendine özgü güçlü üslubu, yerel lehçeye yer vermeyen akScS fasîh dili, olay örgüsünü kusursuz bir biçimde kurgulamasS, modern
öykü tekniklerini baYarSlS bir Yekilde uygulamasS ile ortaya çSkan etkileyici öykü-
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cülü2ü ile di2er öykülerinde oldu2u gibi bu öyküsünde de baYarSlS bir öykü örne2i
vermiYtir. el-‘Uveyyid’in öykülerini yöreselleYtirmekten kaçSnmasS ve bilinçli olarak evrenselleYtirmeyi amaçlamasS, bunu sa2layabilmek için zamansallaYtSrma
gafletine düYmeksizin öykü zamanSnS belirsizleYtirmesi dikkat çekicidir. Yazar
özel olarak Suriye, genel olarak da Arap öykücülü2ü adSna umut vaat etmektedir.
“SScak Bir Yaz” öyküsü, içerisinde barSndSrdS2S sembollerin delaletleri, ça2rSYtSrdS2S
gerçekler ve okuyucu zihninde uyandSrdS2S fikir ve duygular açSsSndan güzel bir
öyküdür.

EK-ÖYKÜNÜN ÇEV R S :
SICAK B R YAZ
SScak bir yaz günüydü. Su barda2S onlara uzak da de2ildi. Ama Mustafa
arkadaYlarSnSn gözleri üzerindeyken, suya eriYebilmek için acaba ne yapabilirdi?
Bir çare bulamadan epeyce düYündü. FerahlSk veren su barda2S, tSpkS gençli2inin
zirvesinde bir genç kSz gibi gözlerinin önünde kSvrSlSyor, ona arzusu artSyordu.
Susuzlu2u dayanSlmaz boyuta ulaYmSYtS. Tükürü2ü kurudu, yüzü soldu. Üç gündür kursa2Sna bir damla su nasip olmamSYtS. Bir gün daha susuz kalacak olursa
hayatS sona erecekti. Öyleyse ne yapacaktS? &u anda o, Hârûn ReYîd’in servetine
nispetle varlS2S pek bir Yey etmese de bir yudum su u2runa sahip oldu2u her Yeyi
satmaya hazSrdS. Fakat Hârûn ReYîd’le ortak bir özelli2i paylaYSyorlardS. Her ikisi
de aynS durumdaydSlar ve bir yudum için hatta birkaç damla su için tüm dünyayS
gözden çSkarSyorlardS.
Bardaktaki su, coYkulu bir biçimde bir defasSnda sSçrSyor, di2er defasSnda
kSvrSlSyordu. Öyle ki Mustafa’ya gerçekten bir genç kSz görmüY gibi geldi. Genç
kSz sudan sSçradS, ona gülmeye baYladS. Mustafa kSza yaklaYtS2Snda, aralarSndaki
mesafe iyice açSlSncaya kadar kSz uzaklaYtS.
Gardiyan susuz bSraktSktan sonra üç mahkumu avluya salSvermiY, içeriye
girmelerine engel olmuY ve önlerine bir su barda2S bSrakmSYtS. Ne var ki suya eriYemiyorlardS. Üstelik yalnSzca birinin suyu elde etme hakkS vardS. Bunun yolu da
di2erlerini yok etmekten geçiyordu. Tercih çok zordu. Ancak susuzluk daha çetin
ve daha acSydS.
&u bardak karYSsSnda, ySllarca süren zindan arkadaYlS2S ve aynS dertleri paylaYma gerçe2i, mahkumlarSn gözlerinde de2erini yitirdi. Ço2u kez içerisinde son
derece güzel bir genç kSz varmSY gibi görünen bardak karYSsSnda bu ve daha nice
de2erler yok olup gitti.
Mustafa, susuzlu2unun üstesinden gelmeye çalSYSrken, gardiyanSn hediyesine tek baYSna sahip olabilmek için bir yol aradS. Susuzluk, kavurucu sScak altSnda karSn boYlu2una ulaYmSY, oraya kuru ve çirkin bir kütle bSrakmSYtS. Ama nasSl?
ki arkadaYSnS öldürecek mi? Neden olmasSn ki, kendi hayatS, baYkalarSnSnkinden
daha önemli ve de2erliydi. AyrSca bu iki arkadaYS, ba2SrsaklarSnda tutuYan ateYi
söndürmeye yetecek hediyeyi elde etmek için, fSrsat bulduklarSnda kendisini öldürmekte asla tereddüt etmeyeceklerdi. Öyleyse derhal, mümkün olabilen her
türlü yolla her ikisini de saf dSYS edebilmek için bir plan yapmasS gerekiyordu.
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&artlar, her ikisinin de birlikte ortadan kaldSrSlmasSnS gerektirse bile… KuYkusuz
hayat güzel ve bedeli artsa bile yaYamaya de2erdi.
çinden bir ses Yöyle dedi: “Kimseyi suya yaklaYtSrma! O bardaktaki berrak
su, yalnSzca susuzlu2un çaresi de2ildir. O su, aynS zamanda sana ebedîlik lütfedecektir. Tüm uzuvlarSnla koY ona!” Geçen yirmi dört saat boyunca içindeki bu ses
hiç ayrSlmadS. Nihayet kendisini esir aldS. KonuYmasSnS sürdürdü: “Bardaktan
çSkan bu genç kSz, seni kucaklayacak ve onun keskin YarabSndan seni ebedîleYtirecek kadar içeceksin.”
Tükürü2ü kurudukça kuruyordu. Üzerindeki güneY, alevlerini saçSyordu
ona. KSmSldayamSyordu. ki arkadaYS da aynS haldeydi. AçSk havaya terkedilmiY
Sslak paçavralar gibi gecelediler. Çevresinde ne varsa hepsi kurumuY, yalnSzca bir
damla su için vahYi bir arzu kalmSYtS. Ama yukarSda asSlSyken nasSl eriYebilecekti
ona?
Bütün yollar imkânsSz görünüyordu. Hesapta olmayan herhangi bir hareketle su, aYSrS sScaktan kavrulan yere dökülecek ve hepsi de artSk ölüler arasSna
katSlacaklardS. AyrSca aralarSnda bir anlaYma da yoktu. &u anki duruma göre suyu
elde edecek olan, aralarSndan sadece bir kiYi olacaktS. Öyleyse bu u2urda bir çatSYmaya gireceklerdi. Belki de boY yere bir çatSYmaya…
Mustafa bu aYamada kendi kendine Yöyle söylendi: “Suyun da telef olaca2S
sorumsuz bir çatSYmaya girmeden önce konuyu iyice incelemeli.” Sonra ekledi:
“Ama savaY, aklS devre dSYS bSrakmaktSr. Bu durumda çatSYma nasSl isabetli bir
karar olacaktSr?” Daha sonra da Yöyle dedi: “Her ikisini de öldürmeli. Aldatmak
veya hile yapmak önemli de2il…”
Bu fikirle iki arkadaYSna:
“Ne dersiniz, bardaktaki suyu aramSzda paylaYsak? Dedi.
nanmaksSzSn kuYkulu bir halde ona baktSlar. Uzun boylusu Yöyle dedi:
“Do2ru sözlü oldu2unu nereden bileyim?”
Üçüncüsü konuYmaya katSldS:
“Hatta, su konusunda anlaYsak bile, kSz meselesinde anlaYamayaca2Sz. Ne
dersin su paySnS alSp kSzS bize bSrakacak mSsSn?”
Hepsi de bitkindiler. Bu yorgunluk arasSnda iki arkadaYSna Yöyle cevap verdi:
“Bu imkânsSz.”
Uzun boylusu kSzarak tepki gösterdi:
“Niye? Ona sahip olmak mS istiyorsun? Böyle bir Yey asla olmayacak.”
Bu sSrada, planladS2S hilenin kendisine uygun fSrsatS sa2layamayaca2SnS
fark etti. Çünkü dermansSzlSk son aYamaya ulaYmSYtS. ki arkadaYS da aynS haldeydi. &u anda daha çok ölüleri andSrSyorlardS. çlerinden herhangi biri ne bir
damlayS ne de genç kSzS elde edebilecekti. ki arkadaYS da aynS Yekilde bir Yeye
sahip olamayacaklarSnS ve savaYSn kaybedildi2ini anladSlar.
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Tüm bu olanlar, gölgeli, serin ve uzak bir köYeye çekilmiY gardiyanSn gözleri önünde oluyordu. Mahkumlar, saldSrS planlasalar bile kendisine eriYemeyecekleri bir halde onlara bakSyordu ve çok mutluydu. &öyle dedi:
“Siz YartS unutuyorsunuz.”
Mustafa cevap verdi:
“Hangi Yart?”
“ÇatSYacaksSnSz ve galip gelen suyu kazanacak.”
Bu arada kendilerine üç bSçak verdi. Komut verircesine konuYmasSnS sürdürdü:
“Herkes bSça2SnS alsSn ve bir di2erine saldSrSya hazSrlansSn. Haydi!”
Gardiyan rollerini biçmiYti. Hayat de2erlidir. Kendilerine tartSYSlamaz bir
biçimde hükmeden gardiyan tarafSndan belirlenenin dSYSnda hayata tutunabilmek
için baYka bir yol kalmamSYtS. Kavurucu sScak ve susuzluktan yere yS2SlmSY üç
cesetten ibarettiler. Bitkinlik damarlarSnda kSmSldSyor, daha sonra da kalan canlarSnS yok etsin diye onlarS güneYe terk ediyordu. Ancak Yu kar tutmuY suyu ve
kaybolup çok geçmeden güzel bir giysi içerisinde yeniden beliren genç kSzS görmek, üç erke2in bu genç kSzdan ve Yeytandan yeni bir ruh edinmelerine yol açtS.
Birbirlerine bSçakla saldSrmaya sSçradSlar. Son noktasSna ulaYtSklarS aYSrS bitkinliklerine ra2men vahYi bir yaYam arzusuyla kSmSldayan birer cesettiler. Her biri ötekine çullanmaya hazSrlandS. Nihayet Mustafa uzun boylunun gafil anSnS yakaladS.
Kalbine isabet eden bir bSçak darbesi attS. Uzun boylu arkadaYS çSrpSnarak can
verdi. Bunun üzerine kSsa boylusu Yöyle dedi:
“Ne dersin? Bana dokunma! Ben de sana hem suyu hem de genç kSzS bSrakaySm.”
SusuzluklarS artSk zirveye ulaYmSYtS. Her ikisi de açlSk, susuzluk ve bitkinlikten yere yS2SldSlar. Kavurucu sScak, derilerini çatlatmSY ve yaralarS irin ba2lamSYtS. AcSdan haykSrSyorlar ve kSvranSyorlardS. Bu arada küçük boylu, bSça2Sna
davrandS. Mustafa’yS tuza2a düYürmek istiyordu. Ama bir yandan yorgunlu2u,
öte yandan gözleri yakan güneY parlaklS2S arasSnda Mustafa bir an ona baktS ve
son anda onu fark etti. BSça2SnS küçük boylunun karnSna sapladS.
Mustafa sSrt üstü döndü. Yorgunluk ve uykusuzlu2undan dolayS bir uyuklama haline girdi. O bu haldeyken, sevgilisi, yorgunlu2una ve susamasSna sebebiyet verdi2inden dolayS kederlenen ve ona do2ru e2ilen bir dolunay olarak belirdi.
Ellerini ona do2ru uzattS. Beline dokundu. O an susuzlu2unu unutup vecde geldi.
SaçtS2S SYSk ona hafifçe dokundu, sonra da öpmeye çalSYtS2S diYisini alSp dönerek
yukarSya yükseldi. Mustafa istedi2ini yapamadan daldS2S uykusundan uyandS. Bir
de ne görsün! AçSk alanda yalnSz baYSna duruyor. ki arkadaYS ölmüY ve gardiyan
kaybolmuY…
YukarSya do2ru baktS. Su izine rastlayamadS. AYa2Sya do2ru baktS. Yeryüzünü, topra2S kaynar bir halde gördü. Aya2a kalkmaya çabaladS ama baYaramadS.
ArkadaYlarSnSn yanSna uzandS.

