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Tunisia, which was occupied by France in 1881, gained its
independence in 1956. For this reason, modern Tunisian literature
has been delayed to reach an artistic form. Various developments
were necessary for modernization to be experienced in Tunisia, just
like in other Arab countries. First of all, there had to be an
awareness and awakening movement that would save the people
from the oppression and cruelty of the French. As a matter of fact, it
is possible to encounter this awakening, which we can call the
“Islah” movement, in the works of literary figures. Schools such as
Zaytouna University, The Sadiki College and Khaldounia Madrasa
were established for the development of the country culturally. The
purpose of these schools is to provide students with a Western-style
education as well as religious education. In this regard, The Sadiki
College and Haldûniye Madrasa have played a complementary role
for the religious education given at Zaytouna University. In addition,
al-Râ’id al-Tûnisî, al-Hâdhira, al-Sa‘âde al-‘Uzmâ ve al-‘Âlam alAdabi etc. established in the country. Publications have a very
important role in delivering the produced literary products to the
public and in establishing modern Tunisian literature. “Jama’at taht
al-Sur” which was located in the capital Tunisia in the 1930s and
1940s, was a place where the literary figures and artists of the period
came together. This place also constitutes an important part of the
literature in terms of laying the foundations of modern Tunisian
literature. Finally 20th century writers such as Abu’l-Qâsım alShabbî, Ali Douagi and Mahmoud al-Mas‘adi, who were among the
names that left their mark on Tunisian literature in the century,
were among the key names of literature related to the legacy they
passed on to Tunisian literature and to the next generations. In this
study, it will be attempted to briefly give a place to the main
objectives that have influenced the establishment of modern
Tunisian literature, which has an important place in Arabic
literature.
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MODERN TUNUS EDEBİYATINI ETKİLEYEN BAŞLICA
KÜLTÜREL ETMENLER
Turgay GÖKGÖZ2
Özet

1881yılında Fransa tarafından işgal edilen Tunus, 1956 yılında
bağımsızlığına kavuşabilmiştir. Bu nedenle de modern Tunus
edebiyatının sanatsal bir forma ulaşabilmesi gecikmiştir. Tunus’ta
tıpkı diğer Arap ülkelerinde olduğu gibi modernleşmenin
yaşanabilmesi için çeşitli gelişmelerin yaşanması gerekliydi. Bunun
için de öncelikle halkı Fransızların baskısından ve zulmünden
kurtaracak bir bilinçlenme ve uyanış hareketi yaşanmalıydı. Nitekim
“Islah” hareketi diyebileceğimiz bu uyanışa edebiyatçıların
eserlerinde rastlamak mümkündür. Kültürel olarak ülkenin
gelişmesi ve kalkınması adına Zeytûne Üniversitesi, Sâdıkiyye
Medresesi ve Haldûniye Medresesi gibi okullar tesis edilmiştir. Bu
okulların amacı öğrencilere dini eğitimin yanı sıra Batı tarzında bir
eğitim de sağlayabilmektir. Bu hususta Zeytûne Üniversitesi’nde
verilen dini eğitimlere yönelik olarak Sâdıkiyye Medresesi ve
Haldûniye Medresesi tamamlayıcı bir rol üstlenmiştir. Ayrıca ülkede
tesis edilen er-Râ’idu’t-Tûnisî, el-Hâdira, es-Se‘âdetu’l-‘Uzmâ ve el‘Âlemu’l-Edebî vs. yayınların üretilen edebi ürünlerin halka
ulaştırılması ve modern Tunus edebiyatının tesis edilmesi
noktasındaki rolü çok önemlidir. 1930 ve 1940’lı yıllarda başkent
Tunus’ta yer alan Cemâ‘a tahte’s-Sûr adlı edebi mahfil, dönemin
edebiyatçıları ve sanatçılarının bir araya geldiği bir mekândı. İlgili bu
mahfil de modern Tunus edebiyatının temellerinin atılması
hususunda edebiyatın önemli bir parçasını oluşturur. Son olarak
XX. yüzyıl Tunus edebiyatına damgasını vuran isimlerden olan Ebu’lKâsım eş-Şâbbî, Alî ed-Dû‘âcî ve Mahmûd el-Mes‘adî gibi
edebiyatçılar Tunus edebiyatına ve sonraki nesillere aktarmış
oldukları mirasla ilgili edebiyatın kilit isimleri arasında yer
almışlardır. Bu çalışmada Arap edebiyatında önemli bir noktada
bulunan modern Tunus edebiyatının tesis edilmesine etki eden
başlıca amillere kısaca yer verilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Modern Tunus Edebiyatı, Gazetecilik, Kuzey
Afrika.
Giriş
Tunus askeri, eğitim ve düşünce alanlarında XIX. yüzyılın ikinci yarısında reform
hareketlerinin emarelerine tanıklık etmiştir. Nitekim Tunus’ta Ahmed Bey döneminde
Batılılaşma faaliyetleri başlarken 1840 senesinde kurulan Bardo Harp Okulu Tunus’taki
ıslahat çabalarının en önemli yeri oldu. Bu okula Fransa ve İstanbul’dan subaylar getirtildi
ve buralardan kitaplar temin edildi. İlgili okul sayesinde dönemin siyasi ve fikri hayatına
etki eden seçkin bir subay kesimi yetişti. Ayrıca bu okulun öğretmenleri ve öğrencileri pek
çok askeri belgenin çevrilmesinde önemli bir rol üstlendi. Okul, 1976 yılında tesis edilen
Sâdıkîyye Koleji ile daha da güç kazandı. Bardo Harp Okulu ile Sâdıkîyye Koleji mezunları
ve hocalarının Tunus’ta modern bir uyanışın oluşmasında ve ayrıca devletin sanatsal ve
idari yönünün tesis edilmesinde önemli bir etkisi oldu. Ayrıca bağımsızlık döneminde
Tunus’un idaresini üstlenecek kadrolar bu okullardan yetişti. Bu iki okulun mezunları,
geleneksel İslâmî eğitime yeni bir şekil vererek yabancı dillerle modern ilimlerin öğretimini
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birlikte gerçekleştirmek adına 1896 senesinde el-Cem‘iyyetu’l-Haldûniyye (Halduniye
Cemiyeti)’yi tesis ettiler.
Cerîdetu’l-Hâzira (1888) ve ez-Zehrâ (1896) isimli gazetelerin ve özellikle de aynı yıl
Haldûniyye Cemiyeti’nin etrafında bağımsızlık sürecinin temelleri atıldı. 1905 yılında Avukat
Ali Bâş Hanbe ve el-Beşîr Safer’in liderliğinde Sâdıkiyye Koleji Mezunları Derneği, benzer
faaliyetlere hız kazandırdı ve le Tunisien (Tunuslu) adını taşıyan gazeteyi yayımladı.
1908’de tesis ettikleri “Cemâ‘atu’ş-Şebâb et-Tûnisiyye” adlı teşkilâtla Zemerî, Ali Bâş Hanbe,
‘Abdul‘azîz b. İbrâhim es-Se‘âlibî ve Abdulcelîl Zavuş siyasal faaliyetleri başlattılar.
İtalyanlar’ın 1911 yılında Trablusgarp’a yönelik saldırıları Tunusluları Osmanlı Devleti’ne
daha da yaklaştırdı. Tunuslular bu savaşa açık bir şekilde destek verdiler. Ali Bâş Hanbe,
Tunusluların Osmanlılara desteğini arttırmak amacıyla bir dernek tesis etti. I. Dünya Savaşı
yıllarında ise İstanbul’a gelerek mücadelesini buradan sürdürdü. Tunus’un bağımsızlığı
uğruna mücadele eden öncü isimler arasında Muhammed Beyram el-Hâmis de yer alırken
bir diğer önemli isim olan ‘Abdul‘azîz b. İbrâhim es-Se‘âlibî’nin 1920 yılında Paris’te
çıkartılan la Tunisie martyre (Şehit Tunuslu) adlı eseri gençler üzerinde ciddi bir etki
bırakmıştır (Kavas, 2012:391-392; Komisyon,1993:10; Parıldı, 2011: 327-328; Yiğit, 2012:
396).
1. Geleneksel Eğitim Kurumları
1.1.
Zeytûne Üniversitesi
“Zeytûne” adının caminin inşa edildiği yerdeki zeytin ağacından geldiği rivayet edilir.
Nitekim bu ismin, zeytinyağının ışık yayması gibi ilim ışıklarını bölgede yayması arzusuyla,
Nûr sûresinin 35. âyetinde Allah’ın nurunun temsili için verilen örnekteki zeytûne
kelimesinden geldiği de iddia edilmiştir. Zeytûne Cami 80 (699) yılından sonra mühim bir
ilim merkezi olmuş, 120 (737) yılından sonra da burada seçkin âlimlerin etrafında toplanan
ilim halkaları oluşmuştu.
Zeytûne Cami’nde eğitim ve öğretim h. VII. (XIII.) yüzyılın ortalarından itibaren canlılık
kazanınca caminin şöhreti Mağrip bölgesinde duyuldu. Tunus’a izafeten Fas, Cezayir ve
Sudan gibi ülkelerden öğrenciler gelmeye başladı ve akabinde cami Kuzey Afrika’nın en
kıymetli ilim merkezlerinden biri oldu.
Fransız sömürgesi döneminde (1881-1956) Zeytûne’de yeni düzenlemeler meydana geldi.
1898 yılında Zeytûne âlimleri ve Fransız yönetiminin temsilcisinden oluşan bir ıslah heyeti
tesis edildi. 1910’da ikinci defa oluşturulan ıslah heyetinin kararına göre Kayrevan, Sûse,
Sefâkus, Tûzer ve Kafsa gibi yerlerde Zeytûne’ye bağlı beş şube açıldı. 1912 yılında
gerçekleştirilen eğitim şurasında ibtidâiyye (ilkokul), mütevassıta (ortaokul) ve âliye
(yüksekokul) olmak üzere üç kademeden oluşan bir sistem kabul edildi. 1924 yılında gene
bazı düzenlemeler gerçekleştirildi. Başmüftü İbn Âşûr 1945’de aynı göreve yeniden
getirilince idarî, ilmî ve pedagojik açıdan önemli yenilikler yapıldı. Zeytûne’nin şube sayısı
ikisi Cezayir’de bulunmak üzere yirmiye ulaştı ve kızlara mahsus bir medrese açıldı.
Neticede hocaların sayısı arttığı gibi talebelerin sayısı da 3000’den 25.000’e çıktı.
1946 yılında müfredata matematik ve tabiî ilimler, tarih, coğrafya ve felsefe dallarına ilişkin
dersler eklendi. Modern eğitime doğru gidişte atılan en önemli adım ise Zeytûne’de 1951’de
eş-Şu‘betu’l-‘Asriyye’nin açılması oldu. Bu şubede Arapçanın yanı sıra Fransızca ve İngilizce
gibi diller de öğretilmekteydi. Yeniliklerin sonrasında Zeytûne’de eğitim ve öğretim gelişir
oldu ve mezunlar Tunus’un her yerine yayıldı.
Cezayir’de ıslah hareketinin ilk ve en değerli temsilcisi olan ‘Abdulhamîd b. Bâdîs de
Zeytûne Medresesi’nde eğitim almıştır. Takriben on üç yüzyıl boyunca kesintisiz eğitim
vermeyi başaran, XIX. yüzyılda ise bir üniversite statüsü elde ederek İslâm dünyasının en
önemli öğretim kurumları arasına yer alan Zeytûne Cami’nde yürütülmekte olan eğitimöğretim faaliyeti, 1956 senesinde Tunus’un bağımsızlığını kazanmasının akabinde kurulan
Zeytûne Üniversitesi (el-Câmi‘atu’z-Zeytûniyye)’ne dahil edildi. Ama 1960’dan itibaren devlet
eliyle Zeytûne mezunlarına karşı sert bir şekilde baskı uygulandı. Memuriyetlerine engeller
geldi, itibarları sarsıldı ve büyük sıkıntılara maruz kaldılar. Bunların pek çoğu Doğu ve
Batıda çeşitli ülkelere göç etmek zorunda kaldı (Yiğit, 2013:381-383).
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1.2. es-Sâdıkiyye Medresesi
Tunus’ta modernleşme hareketinin en önemli isimlerinden olan Tunuslu Hayreddin Paşa3,
ülkesinde siyasi, toplumsal ve iktisadi alanlarda gerçekleştirdiği reformların yanı sıra
eğitime de oldukça önem vermiştir. Ülkede Tunus halkının hizmetine sunduğu bir
kütüphane tesis etmiş, farklı şehirlerde yer alan eserleri bu kütüphanede toplamış ve
kendisi de bu kütüphaneye 1100 ciltlik el yazması olan bir koleksiyon bağışlamıştır. Ayrıca
kendisi Zeytûne Medresesi’ne de çeşitli yenilikler getirmiştir (Mzali, Pignon, 1997:39;
Tanınmış, 2018: 28).
Tunus’ta 1 Haziran 1874 tarihli bir karara göre “Eğitim Reformu Komisyonu”
oluşturulmuştur. Komisyon, Zeytûne Medresesi’ndeki dersler, hocalar ve öğrenciler ile ilgili
işlerin düzenlenmesi ve açılması planlanan yeni bir okulun hazırladıklarını yapmakla
görevliydi. 8 üyeden oluşan bu komisyonun başkanlığını Hayreddin Paşa yürütmekteydi.
Tunus eğitim sistemini modernize etmek ve mevcut eğitim kurumlarını yenilemek adına bu
komisyon bir yıl boyunca her pazartesi günü toplandı ve önemli kararlara imza attı.
Bunlardan en önemlisi ise Tunus’a özgü ve geleneklerine uygun bir okulun tesis
edilmesiydi. Başkent Tunus’un merkezinde 13 Ocak 1875 tarihinde kurulan okulun adı
dönemin beyi olan Mehmed Sâdık Paşa’ya nisbetle “Sâdıkiyye Medresesi4” veya “Sadıkî
Koleji”5 oldu (Mzali, Pignon, 1997: 39; Tanınmış, 2018: 28; Parıldı, 2011:328; Çetin,
1988:213-214).
İlgili okul reformizmin merkezlerden biri haline gelmiştir. Başlangıçta Hayreddin Paşa, bu
okulu devletin yeni nesil yüksek memurlarını yetiştirmek, bilimsel bir ruh elde etmek ve
yabancı dil ve modernite için gerekli araçları elde etmek amacıyla tesis etti. Öğrenciler
çoğunlukla Tunus’un ileri gelenlerinin ve kentli popüler sınıfların çocuklarıydı (A Tunisian
Modernity 1830-1930, 2018; 29). Ayrıca Tunus milli hareketinin öncü isimleri olan el-Beşîr
Safer, Ali Bâş Hanbe ve Ali Bâşûşe gibi isimler bu okulda eğitim görmüştür. Bu kurumun
hocaları ve öğrencilerinin modern Tunus’un tesis edilmesi hususunda önemli bir payı
olmuştur (Parıldı, 2011:328).
İlgili okul kapılarını yabancı dillere ve modern derslere kapatan Harp Okulu’ndan sonra
müfredatı uygulayan ilk kurumdur. Sâdıkiyye Medresesi, İslami ilimlerle birlikte modern
derslerin de verildiği bir okuldur. Bu kurum kapılarını ülkede yaşayan bütün vatandaşlara
ayırt etmeksizin açmış ve Zeytûne eğitim sistemini uygulamıştır.
Mekân olarak ez-Zenâyediyye Kışlası seçilmiştir. Burası eski bir kışla olup Hammûde Paşa
tarafından 1807 yılında inşa edilmiş güzel bir binaydı. 27 Şubat 1975 tarihinde ilgili kurum
bir okul olarak hizmet vermeye başlamış ve Muhammed el-‘Arabî Zarrûk müdür olarak
göreve atanmıştır. el-Emîr Alay İskender ve Ömer b. Berekât kendisine yardımcı olarak
görevlendirilmiştir. Okul açıldığında öğrenci sayısı 167 idi. Kurumun programı Zeytûne
Cami hocalarına isnat edilerek eğitim dilinin Arapça olması, hadis, dini ilimler, nahiv, sarf,
tarih ve edebiyat gibi derslerin verilmesi ve Türkçe, Fransızca, İtalyanca gibi yabancı dillerin
okutulması hususunda hazırlanmıştı. Ayrıca okulda bir revir, kütüphane ve mescit
3
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5
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bulunmaktaydı. Kurumda eğitim bütün vatandaşlara ücretsiz olarak verilmekteydi (Yûsuf,
2018:32-33; Parıldı, 2011:328).
Sâdıkiyye Medresesi’nin kuruluşunun ilk yıllarında eğitim üç farklı kısma ayrılmıştır. Birinci
kısım olan hazırlık sınıfında dersler Arapça olarak verilmiş, ikinci kısımda Zeytûne
Medresesi’nde okutulan derslere benzer bir eğitim uygulanmıştır. Üçüncü kısımda ise
yabancı dil, matematik ve doğa bilimleri gibi dersler öğretilmiştir (Tanınmış, 2018: 28).
Okulun ilkokul ve lise eğitimleri Zeytûne eğitim sistemi ile uyumluydu. Lise seviyesinde
okuyan bir öğrenci, dini eğitimini Zeytûne’den alma imkânına sahipti. Nitekim okul
Tunusluların ilgisini çekebilmiş ve onlara İslami Arap kültürünü ve modern eğitimi bir
arada sunabilmiştir. Ayrıca 1882 yılında öğrenciler, öğretmenlik eğitimi almaları için
Fransa’ya gönderilmiştir. Bununla hedef ilmi ve kültürlü bir kesimin oluşturulması gayesi
idi. Sâdıkiyye Medresesi gelişimini sürdürürken Tunuslu meşhur edebiyatçı Şeyh el-Bâcî elMes‘ûdî, ilgili okul hakkında nazmettiği şiirinden bir beyit şu şekildedir:
ِّ َ ُ ً َ ْ ُ َ َ َ ْ َٔ َ
ومفك ًرا
فا ِجل ِلحاظك معجبا

ْ ََ َُ ُ ُ
َّ َا
لص ِاد ِق َّية ح ْسنها به َر ال َو َرى

Sâdıkiyye’nin güzelliği insanları şaşırttı
Sen de bu güzellikten beğenerek ve düşünerek nasibini al
İlgili okulda verilen modern eğitim sayesinde Tunuslu toplumunda köklü bir dönüşüm
gerçekleşmiştir. Tunuslu öğrenciler eski kurumlarda dini eğitimlerini alıyorken dönemin
modern derslerini ve yabancı dillerini modern kurumlarda alabilir olmuşlardır (Yûsuf, 2018:
33-34; el-Hûce, 1986: 314).
Yaşanan bu gelişmelerin neticesinde Tunus’ta dini ve ilmi kurumların sayısı artmış, ilgili
kurumlar Tunus kültürünün yayılmasında ve muhafaza edilmesinde çok önemli rol
oynamıştır. Özellikle Islah Hareketi, XIX. yüzyılın son yirmi yılında Tunus eğitim sisteminin
ıslah edilmesi hususunda temel noktaları kapsamaktaydı. Bu dönemde eğitim hem dini
kurumlarda hem de ilmi kurumlarda yürütülmekteydi. İlgili bu sistemin amacı eğitim
sistemine geleneksel köklü Zeytûne Cami’ni simgeleyen asli eğitiminin yanı sıra modern bir
eğitimi dâhil etmekti. Bu sisteme pozitif bilimler de eklendi.
Yabancı dil eğitimi ve pek çok modern derslerle birlikte modern eğitim sistemini takip eden
ve Zeytûne Cami’ne bağlı olan es-Sâdıkiyye Medresesi ve el-Haldûniye Cemiyeti gibi yan
eğitim kurumlarının zuhur etmesi ile birlikte bu kurumlar Zeytûne Üniversitesi’nin uzantısı
şeklindeydi ve milli rolleri mevcuttu. Nitekim bu kurumlar sayesinde yeni kurumlar
meydana geldi.
İlgili dini ve ilmi kurumlara izafeten konferanslar ve münakaşalar yapılan edebi ve kültürel
kulüplerden oluşan birlikler de mevcuttu. İlgili bu mekânların okullardaki eğitimin
tamamlanması hususunda önemli rolleri bulunmaktaydı. Ayrıca Tunus’taki Arap
kültürünün muhafaza edilmesi, kültürel uyanışın yaşanması, ülkenin hedeflediği yolda
ilerleyebilmesi ve kültürel çerçevenin oluşturulması hususunda katkıda bulunmuştur
(Yûsuf, 2018:44).
1905 yılında Fransızlar, Fransız diline hizmet etmek adına iki dilliliği pekiştirerek Franco
Arap okullarını genelleştirmek için Sadıkiyye Koleji modelini kullanmaya karar verdi. Kolej
bu nedenle Fransız yönetimi için çevirmenlerin âdeta yuvasıydı. Ancak daha özel olarak
Batılı ruhlu Tunus milliyetçiliğinin merkeziydi. Nitekim ilk mezunları doktor, avukat,
öğretmen ve idareci olmuşlardı. Ma‘hedu’l-‘Alevî (Alevî Enstitüsü) ve diğer kurumlar
üzerinden Sâdıkiyye Koleji, tüm manda yönetimi boyunca yeni Tunus toplumunun yükselen
yeni değerlerini beslemeye devam etti. 1958 yılında kendisi de bir Sadikiyye Koleji mezunu
olan Mahmûd el-Mes‘adî (ö.2004) tarafından üstlenilen ilk Tunus büyük eğitim reformu,
felsefesini ve yöntemlerini genelleştirmek için büyük ölçüde bu orijinal modelden
esinlenmişti (A Tunisian Modernity 1830-1930, 2018:29).
Bağımsız Tunus devletinin ilk devlet başkanı Habîb Burğîba gibi Tunus’un bilinen pek çok
önemli şahsiyeti bu okulda eğitim almıştır. Tunus’un modernleşme serüveninde önemli bir
rolü olan bu okul, günümüzde hâlâ lise olarak eğitim vermeye devam etmektedir (Tanınmış,
2018:29).
1.3. el-Haldûniye Medresesi
22 Aralık 1896 tarihinde vakıflardan sorumlu olan el-Beşîr Safer (1896-1917) başkanlığında
ünlü tarihçi ‘Abdurrahman b. Haldûn’a nisbetle el-Haldûniye Medresesi tesis edildi.
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“Tunuslu Gençler” hareketinin çabalarıyla kurulan bu okul, Tunus’taki eğitim anlayışını
ileri bir seviyeye taşıdı. Bu kurumun amacı sömürgenin gözettiği eğitim müfredatıyla,
Zeytûne’deki geleneksel müfredat arasında bir denge sağlamaktı. Ancak bu hedefe
ulaşılamadı (Yûsuf, 2018; 34; Parıldı, 2011; 328; A Tunisian Modernity 1830-1930,
2018:35).
Okulun kurucu başkanı el-Beşîr Safer (1896-1917), 1904 yılındaki rolünü ve mesleğini şu
şekilde tanımlamıştır:
“Bu okul Müslümanlara kendi kurumsal araçlarını kullanarak bilimi tattırmak, onların
entelektüel seviyelerini artırmak, her bir milleti - coğrafi olarak - tanıtmak, önyargılarını
yıkarak farklılıklara açılmasını sağlamak, pratik ve ticari alanda yabancısı olduğu pek çok
ufuklara onları yönlendirmek gibi hususlara katkı sunmayı hedefler. Biz bu çalışmanın
teşvik edilmeye değer olduğuna inanıyoruz. Bunun amacı ise; Müslümanların entelektüel ve
ahlaki seviyesini yükseltmek ve hedefimiz ise yavaş yavaş tam bir şekilde bu amaçlara
ulaşmaktır”. (A Tunisian Modernity 1830-1930, 2018:35).
Bu okulun oluşumunda belirleyici bir role sahip olan el-Beşîr Safer, aynı zamanda
Sâdıkiyye Koleji mezunu ve Fransa’da sürdürülen çalışmalar hususunda çalışan bir
delegasyon üyesiydi. el-Hâdira gazetesinin (1888) yayımlanmasında önemli bir rol oynadı.
Dahası el-Beşîr Safer, manda döneminde Tunus’un menfaatlerinin öncü savunucusuydu ve
milliyetçi ruhu vaaz etmekteydi. Kendisi Hayreddin Paşa’dan sonra modernleşmenin ikinci
manevi babası olarak kabul edilmiştir (A Tunisian Modernity 1830-1930, 2018:35).
el-Haldûniye Medresesi kapılarını resmi bir kutlama ile 15 Mayıs 1897 tarihinde açmıştır.
Eğitim öğretim açısından en büyük müessese haline gelmiştir. Nitekim bu kurum, Cezayir
ve Fas gibi Mağrip ülkelerinden pek çok öğrencinin eğitim için gittikleri bir yer olmuştur.
Kurum başkent Tunus’un Medîne bölgesinde yer alır. el-Beşîr Safer, 1897 yılında kurumun
tesis edilmesi esnasında katkıda bulunmuş ve burada ıslahî düşünceler hakkında
konferanslar vermiştir. Ayrıca, Şeyh Sâlim Bûhâcib 1903 yılında vermiş olduğu konferanslar
ile ıslah hareketine katkıda bulunmuştur (Yûsuf, 2018:35).
Zeytûne’deki eğitim sisteminin eksiklikleri tamamlamak adına âlim Muhammed el-Esram
görevlendirilir. İlgili bu düzenleme ile daha çok tarih, coğrafya, Fransızca, fizik ve kimya gibi
dersler verilir. Ayrıca bu eğitim çerçevesinde Zeytûne öğrencilerine eleştiri yetisi
kazandırabilmek adına yeni dersler ile metotların verilmesi ve onların yurt dışına
açılabilmesi hedeflenir (Yûsuf, 2018:34).
el-Haldûniye’nin gelişimi, II. Dünya Savaşı sonrasında başkanlığını Şeyh Muhammed elFâdil b. ‘Aşûr üstlendikten sonra daha netleşti. Fransız sömürgesinin 1945 yılında
çalışmalar yapılmak maksadıyla bir enstitü kurmalarıyla - ilgili enstitü Paris Üniversitesi’ne
bağlı konumda olup dersleri ise Fransızca işlenmekteydi - İbn ‘Aşûr’un idaresindeki yönetim
kurulu el-Haldûniye’nin adının Câmi‘a Şa‘biyye olarak değişmesine karar vermiştir.
Kurum 28/11/1946 tarihinde Muşkiletu’l-‘Arabiyye fi’l-Hind, 11/12/1946 tarihinde elİhvânu’l-Muslimîn fi’s-Sîn, 18/12/1946 tarihinde Hayâtu’ş-Şeyh Arslân, 21/12/1946
tarihinde Muslimû’l-Hind, 04/01/1947 tarihinde Hayâtu’ş-Şeyh Arslân, 10/01/1947
tarihinde Nazra Havle’l-Muste‘merâti’l-Feransî, 15/01/1947 tarihinde Hayâtu Arslân,
15/01/1947 tarihinde Tatavvuru’l-Meseleti’l-İsti‘mariyye fi’l-Hind, 19/01/1947 tarihinde esSiyâsetu’l-İsti‘mariyye hilâle Fetrati Te’sîsi’d-Dustûri’l-Feransî, 11/12/1948 tarihinde
Devru’s-Suhufi’l-‘Arabiyye fi’l-‘Âlem ve 25/12/1948 tarihinde Hayât ‘Abdul‘azîz Câvîş
konulu konferanslar düzenlenmiştir. Kurum kendi misyonunun dışında olarak etrafında
meydana gelen pek çok problemle meşgul olmuştur. Vermiş olduğu konferanslarda
Tunus’un toplumsal ve siyasal sorunlarına öncelik vermiştir. Ancak 1950’li yıllardan
itibaren siyasal olaylar ve onun uzantıları genel olarak hayatı özelde ise kültürel hayattaki
aktiviteleri etkilemiş, bunun üzerine el-Haldûniye’nin 1956 yılında gerçekleştirdiği
aktiviteleri gitgide azalmış ve kurum serbest bir hale bürünmüştür. Sonuç olarak elHaldûniye’nin aktiviteleri ıslah hareketi kapsamında yer almış ve Zeytûne Üniversitesi’nin
öğrencilerinin kültürel seviyesinin yükseltilmesi adına önemli bir rol oynamıştır (Yûsuf,
2018:36-37).
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2. Gazeteler ve Dergilerin Etkisi
Tunus’taki edebi ve fikri hareket, el-Leyletu’l-Ahîra bi’Ğırnâta adlı ilk Tunus kısa
öyküsünün6 çıkışını kaydetmiştir. İlk Tunus romanı el-Hayfâ’ ve Sirâcu’l-Leyl, ilk tiyatro
metni ise es-Sultân beyne Cudrân Yıldiz adını taşımıştır. Siyasi açıdan bu merhalede içeride
durumların kötüleşmesi ve yönetim ile çatışma gibi faktörler, 1881 yılında Fransızların
Tunus’a giriş nedenlerine ortam hazırlamış ve kargaşaya yol açmıştır. Fikri ve edebi
bakımdan ise bu dönemde ortaya çıkan en önemli şey Tunus’ta matbaa ve yayın
hareketleridir. İlk matbaanın ve gazetelerin kurulması pek çok yazarın ortaya çıkışına ve
bazı eserlerin ve matbuatların basılmasına yardımcı olmuştur. Bu çalışmaların başlangıcı
XX. yüzyılın başlarına gelmeden ulusal gazetelerin teşvik edici rollerine dayanır. Nitekim
ilgili gazetelerin, ister milli ve siyasi alanda olsun ister düşünce hayatını hareketlendirme ve
edebi hayatı daha da aktifleştirme adına olsun Tunus kültürel yaşamında bir nevi misyonu
bulunmaktaydı. Bu dönemin olumlu gelişmeleri arasında pek çok yerel gazetenin ortaya
çıkışı ve ilk dergilerin ortaya çıkması yer almaktaydı. Nitekim şiir, roman, öykü ve tiyatro
gibi bazı edebi türler ön plana çıkmıştır. Tunus’ta edebi hayatta çalışmaları artıran yazarlar
ve şairler arasında pek çok isim bu erken dönem içerisinde önemli bir yetenek olarak
edebiyatın öncüleri arasındaydı (Komisyon,1993:17-18).
Tunus’ta matbaanın ve 1860 yılında er-Râ’idu’t-Tûnisî adlı gazetenin ortaya çıkışı pek çok
edebiyatçıya ve yazara yazı yazma ve yazılarını yayımlama imkânı tanımıştır. er-Râ’idu’tTûnisî gazetesinin; 1838’de Mısır’da çıkarılan el-Vakâ’i‘ ve 1847’de Cezayir’de çıkarılan elMubeşşir’den sonra Arap dünyasında en erken çıkan üçüncü gazete olduğu görülür.
Gazetenin yönetimini muhtelif dönemlerde Ebu’s-Senâ Kâbâdû, Muhammed Beyram etTûnisî ve Muhammed es-Senûsî üstlenmiştir (el-Câbirî,1974:23-24; Parıldı,2011:329).
Nitekim gazete sadece resmî kararlar ve idari emirleri değil aynı zamanda da edebi bağlamda
pek çok kaside, makale ve çeşitli çalışmalar da yayımlamıştır. Tunus’taki fikri ve edebi
hareketin doğuşunda önemli bir yeri olan bu gazeteye bakıldığında ister gazetelerde
gerçekleştirilen yayınlar olsun ister Doğu Arap ülkelerindeki gazetelerden ve dergilerden
yapılan nakiller olsun konuların çeşitli olduğu ve medeniyet, tıp, coğrafya, dil, edebiyat,
sanat, eğitim ve öğretim, siyasi, iktisadi ve toplumsal düşünce gibi muhtelif alanlarda
mevzuların yer aldığı görülür. İlgili dönemde söz konusu gazete, ismi parlayan ve ülkenin
muhtelif yerlerinden olan yaklaşık elli Tunuslu şaire ve onların kasidelerine yer vermiştir.
Onların makalelerini ve açılış konuşmalarını sayfalarına taşımıştır. Bu isimler ise;
Muhammed Beyram el-Hâmis, Muhammed es-Senûsî, Muhammed b. el-Hûce ve
Muhammed b. ‘Usmân el-Haşâ’işî idi. Bütün bu gelişmelere izafeten er-Râ’idu’t-Tûnisî
gazetesi şiir ve nesir türlerine ilişkin yazıların kaleme alınmasında teşvik edici bir rol
üstlenmiştir (Komisyon,1993:13-14).
er-Râ’idu’t-Tûnisî adlı gazetenin matbaa idaresinin matbuatlar, eğitim kitapları, gezi yazıları,
edebi ve eleştiri eserlerine özellikle yer verdikleri görülür. Nitekim XIX. yüzyılın ikinci
yarısında matbaada önemli eserlerden oluşan koleksiyonlar basılmıştır. Görülür ki isimleri
yer alan çoğu şair ve bazı yazarların ortaya çıkışı bu gazete için bir temel oluşturmaktaydı.
Bu yazarların çoğu siyasi gerekçelerden ötürü oldukça fazla sayıda makale ve şiir kaleme
almışlardı. Şüphesiz ki bu dönem, sıra dışı şiirsel seslerin ortaya çıkmasına imkân
tanımıştır. Bu isimlerin ilki ise Mahmûd Kâbâdu idi. Bu merhale Tunus düşünce ve
edebiyat tarihine önemli bir ilmi ve edebi bir miras bırakmıştır. Dönemin en önemli yazarları
arasında Ahmed b. Ebi’d-Diyâf, Hayreddîn Bâşâ et-Tûnisî, Muhammed Beyram el-Hâmis,
Muhammed b. ‘Usmân el-Haşâ’işî, Muhammed es-Senûsî ve Muhammed el-Menâ‘î ve
diğerleri mevcuttu (Komisyon,1993:14-15).
1888 yılında ilk bağımsız ulusal gazete olan el-Hâdira gazetesi tesis edildi. Yönetiminde ise
milli ve kahramanlık ruhuyla Islah hareketine dair isimler yer almaktaydı. Bu gazetenin
6
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sayfalarında yazan bir önceki dönemin bazı edebiyatçılarından olan Muhammed es-Senûsî,
Muhammed b. el-Hûce ve Sâlim Bûhâcib gibi isimler kendi fikri ve edebi konumlarını
yeniden kazanmak istemekteydiler. Bunun yanı sıra bu gazetenin yönetim ekibi, özellikle Ali
Bûşûşe ve el-Beşîr Safer tarafından kaleme alınan makalelere ve yerel sorunların
incelenmesi gibi yazılara güvenmekteydi. Bu dönemde söz konusu iki müellif edebi ve siyasi
hareket ruhunun canlandırılması hususunda olağanüstü roller üstlenmişti. Gazetecilik
mesleğine vakit ayırmalarından ve Islah konusunda bilinçlenme uyandırdıkları için ulusal
bir sorumluluk taşımışlardır. Bu gazetenin hedefi siyasi sorunları incelemek ve ulusal
konulara ilişkin konulara değinmek olmasına rağmen gazete pek çok makale, gezi yazısı ve
kaside yayımlamak için tahsis edilmişti. Sayıları artan şairler adına muhtelif kasideler
yayımlamak için geniş bir alan açmıştı. Bu kasidelerin konusu bir önceki dönemde yaygın
olan konulardan farksızdı. Nitekim medih, mersiye ve kutlama mizaçlı şiirler baskındı ve
şiirlerde üslup olarak yapaylık ve zorlama yer alsa da lafzi belagat sanatlarına önem
verilmişti (Komisyon,1993:15-16).
er-Râ’idu’t-Tûnisî gazetesinde yayımlanan şiirlerin büyük çoğunluğu klasik tarzda iken
gazete, XX. yüzyılın başlarında “Modern Şiir” (eş-Şi‘ru’l-‘Asrî) adını taşıyan yeni bir şiir akımı
ile ortaya çıktı (Parıldı,2011:329). Söz konusu gazete gelişmenin, ilerlemenin, geleneksel
mirasa dair bir devrim niteliğinde olan ve Islah hareketinin temsilcilerinin bir sloganı
niteliğinde olan “Modern Şiir” adını yüzyılın başında çıkarılan Doğu gazeteleri ve
dergilerinden iktibas ederek elde etmiştir. el-Hâdira gazetesi bu tür hususunda 1900 yılında
Sâlih es-Suveysî el-Kayravânî’ye ait ilk asri kasideyi yayımlamıştır. Kasidenin içeriğinde milli
bir hamaset mevcuttur. Bu şiir insanları siyasal durağanlıktan ötürü içerisinde bulunulan
uykudan ve gafletten uyandırmaya, hayatı karşılamaya ve dönemi medeniyet ile yenilemeye
yönelik teşviklerde bulunmuştur. Akabinde aynı adla kaleme alınan pek çok kaside gelmiştir
(Komisyon,1993:16).
“Modern Şiir” aslında marifete ve bilime ulaşma hususuna teşvik etmekteydi. Ayrıca Yeni
dünya ve özellikle de Avrupa’ya hakim olan medeniyet, gelişmişlik ve ilerlemeye nazaran
İslam dünyasının yaşadığı geri kalmışlık gerçeğine dikkatleri çekmiştir. es-Sevâb, ez-Zehra,
er-Rukiyyu, et-Tûnisî ve Ebû Nuvâs gibi gazetelerde “Modern Şiir” türüne dair pek çok
kaside yayımlanmıştır. Söz konusu şiirsel akım ilgili dönemin en önemli iki dergisi olan ve
1904 yılında çıkarılan es-Se‘âdetu’l-‘Uzmâ ve 1906 yılında yıldızı parlayan Hayreddîn
Dergileri’nde oldukça ilgi görmüştür. Bu dergiler ilgili şiir türünü destekleyici makalelere yer
vermişlerdir. Nitekim bu şiir türünü tanımlamış ve kapsamlı bir şekilde yayılmasını
sağlamaya çalışmışlardır. İlgili bu gazete ve dergilerin XX. yüzyılın başlarında Tunus fikri ve
edebi hayatında önemli bir rolü bulunmakla beraber 1911 yılındaki ez-Zelâc Olaylarından
sonraki döneme en iyi çalışmaları ile etki edecek pek çok yazar ve şair ortaya çıkmıştır
(Komisyon,1993:16-17).
1900’lü yılların başlarında daha çok Fransızcadan roman ve hikâye çevirileri yapılmaktaydı.
Hayruddîn, es-Se‘âdetu’l-‘Uzmâ’, es-Sevâb, et-Tekaddum, Murşidu’l-Umme ve el-Bedr gibi
gazete ve dergilerin fikrî ve edebî yayınlara sıklıkla yer vermeleri, nesre dair türlerin
yayılmasını sağlamıştır. Ancak Tunus’ta özellikle öykü ve roman sahasında, Tâhir elHaddâd (1901/1935)’ın ilk çıkışlarını zikretmek gerekir. İlk edebî çalışmalara bakıldığında
daha çok kadının kültürel ve sosyal bağlamda geri kalışı ele alındı. Bu ilk örnekler arasında
Zeynul‘âbidîn es-Senûsî’nin (1901-1965) el-Habîbe’si, ‘Abdul‘azîz el-Vuslâtî’nin el-Berî’e’si ve
Mustafa Hurayyif (1909-1976)’in Dumû‘u’l-Kamer”i yer alır. Ayrıca, 1937 senesinde
Muhammed el-Beşrûş tarafından çıkarılan el-Mebâhis Dergisi’nin ülkenin edebî
kalkınmasında önemli bir rolü olduğunu ifade etmek gerekir. Kimi sebeplerden ötürü yayın
hayatına ara veren bu dergi, 1944 senesinde yeniden yayımlanmaya başladı. Muhammed elBeşrûş’un yanı sıra, Alî ed-Dû‘âcî7 (1909-1949), Muhammed Alî el-‘Ureybî ve Mahmûd elMes‘adî (d.1911) gibi önemli kişiler bu dergide buluşarak Tunus edebiyatına önemli katkılar
sağlamışlardır. el-‘Âlemu’l-Edebî’den sonra kurulan ve Mahmûd Beyram (1893-1961) Alî edDu‘âcî ve Muhammed Alî el-Ureybî’nin de yer aldığı Tahte’s-Sûr (Kale Altı) grubu, özellikle de

7
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Mahmûd el-Mes‘adî ekolü, sonraki nesiller tarafından örnek alınacak çalışmalar
gerçekleştirmişlerdir (Yazıcı, 2002: 52-53).
Zeynul‘âbidîn es-Senûsî’nin ve 1930 yılından itibaren çıkarmaya başladığı Âlemu’l-Edebî
Dergisi’nin Tunus öyküsünün gelişimi üzerinde oldukça önemli bir payı mevcuttur. Derginin
1932’de yayımlanan öykü özel sayısında es-Senûsî, yazarları öykü kaleme almaya teşvik
etmiş; toplumda yaşananların öykü üzerinden kaydedilmesinin ehemmiyetine değinmiştir.
‘Âlemu’l-Edebî Dergisi’nde ilk dönemlerde kaleme alınan öykülerde kısa öykünün sanatsal
özelliklerine rastlanmaz. Bu dönemde çıkarılan Ebu’l-Kâsım eş-Şâbbî’nin Rûh Sâ’ira (Öfkeli
Ruh), Mustafa Hurayyif (1909-1976)’in Dumû‘u’l-Kamer” (Ayın Gözyaşları), Muhammed elBeşrûş’un Zevcetu Ahmed Şerûde (Ahmed Şerûde’nin Eşi) ve et-Tîcânî b. Sâlim’e ait Hel
Kâne Mecnûnen (Deli Miydi?) gibi ilk öykü denemelerinde, modern kısa öykünün
özelliklerinden ziyade, geleneksel öyküleme üslubuna yakın durulduğu görülür (Lebîb, ezZevvâdî, 2000: 24-26; Yıldırım, 2018: 60-61).
1955 yılında Muhammed el-Mezâlî tarafından çıkarılan el-Fikr Dergisi hikâye sahasında
modern bir dönemin başladığının âdeta habercisi niteliğindeydi. Aslında 1956 yılı Tunus’ta
edebi çalışmalar açısından bir dönüm noktası olarak görülür. 1964 yılında “Nâdi’l-Kıssa”nın
tesis edilmesiyle de bu alanda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Ayrıca Tunus’un önemli
entelektüellerinden olan Tâhir Kîka (d.1922) öykü, İzzuddîn el-Medenî (d. 1938) ise hem
öykü hem de roman sahasında epeyce başarılı olmuşlardır.
Modern Tunus şiiri ise halkı şiirleriyle bilinçlendirmeye çalışan Tâhir el-Haddâd ve Ebu’lKâsım eş-Şâbbî gibi nitelikli bir dile sahip şairler sayesinde Arap ülkelerindeki özgürlük
hareketlerini ve Arap ülkelerinin sorunları ele alarak modern Arap şiirinde önemli bir
konum edinmiştir. Sömürgenin ağır baskılarına rağmen Muhammed eş-Şâzili Haznedâr
(1881-1954) Ebu’l-Kâsım eş-Şâbbî, Sa‘îd Ebî Bekr (1889-1948) Mustafa Hurayyif ve
Munevver Sumâdih gibi isimler, nazmetmiş olduğu şiirler üzerinden ülkenin kuruluşu ve
özgürlüğü için mücadele vermişlerdir (Yazıcı, 2002: 53).
Tunus’ta ise basın modernist fikirlerin yayılmasında ve bir kamuoyu oluşumunda önemli bir
rol oynadı. Nitekim nesiller boyunca Tunusluları ülkelerine ve dünyadaki olaylara ilgi
duymaya teşvik etti. İlk yayınlara bakıldığında Tunus’taki İtalyan topluluğu içinde çıkmıştı.
1860 yılında ilk Tunus gazetesi er-Râ’idu’t-Tûnisî yayımlanırken bu gelişme, özellikle Bakan
Hayreddin sayesinde tetiklenen bir dizi reformist kararların bir parçasıydı. Yakın zaman
içerisinde Tunus yayınları, vatansever çizgilerini azaltarak rekabet etmeye başladı. Bu tür
gazetelerin örnekleri arasında ‘Alî Bûşûşe tarafından 1888 yılında yayımlanan haftalık elHâdira Dergisi ve 1890 yılında çıkartılan günlük ez-Zehra gazetesi sayılabilir. Nitekim XX.
yüzyılın başında yayınlar çoğaldı ve çeşitlendi. Çeşitli siyasi çizgilerin edebi incelemeleri ve
gazeteleri çıkmaktaydı. Bu şekilde lider ‘Abdul‘azîz es-Se‘âlibî, el-Beşîr Safer ve Ali Bâş
Hanba’nın inisiyatifiyle le Tunisien (Tunuslu) gazetesinin 1909 yılındaki Arapça
versiyonunun ortaya çıkışını kaydetmek gereklidir. Dahası, dönemin hiciv gazetelerinin ana
rolüne dikkat çekmek önemlidir; bazıları tüm okuyucuların erişebilmesi, insanların
endişelerine ve günlük hayatına temas edebilmek için konuşma dilini benimsemişti. Bu
hiciv yayınları arasında Tervîhu’n-Nefs, Ebû Nuvâs, Cuhâ, Cahcûh ve es-Serdûk vardı.
Basın, özellikle 1911 ve 1926 yılında çeşitli vesilelerle baskıcı önlemlere maruz kaldı. Bu
durum da ülkenin büyük meseleleri üzerine tartışmaya başlamayı mümkün kıldı, edebi
mahfillerde veya Haldûniye konferanslarında tartışılanların yankılanmasını sağladı.
Dolayısıyla, ulusal hareketin doğuşunda ve gelişmesinde önemli bir rol oynayan basın,
Tunus’taki tüm entelektüel ve edebi mücadelelere uyum sağladı. Nitekim 1936 yılı ilk kadın
gazetesi Leylâ’nın yayımlanma yılıydı (A Tunisian Modernity 1830-1930, 2018; 39).
1900-1962 yılları arasındaki bazı Tunus gazeteleri şu şekildedir: et-Tekaddum (1962),
Murşidu’l-Umm (1906), el-Munîr (1907), el-Muşîr (1911), el-‘Asru’l-Cedîd (1920), el-Vezîr
(1920), Lisânu’ş-Şa‘b (1920), en-Nahda (1924), el-‘Âlemu’l-Edebî (1929), ez-Zamân (1931),
eş-Şebâb (1932), el-Vatan (1936), el-Bûk (1936), ez-Zeytûn (1936), Sabra (1937), Tûnis
(1937), el-Mebâhis (1937), el-Usbû‘u (1945), el-‘Amel (1934), es-Sabâh (1950), en-Nedve
(1953), el-Fikr (1955), el-İzâ‘a (1962) ve el-Luğât (1965) vs. (el-Câbirî, 1991: 16).
3. Bir Edebi Mahfil Olarak Cemâ‘a tahte’s-Sûr
Cemâ‘a tahte’s-Sûr adlı edebi mahfil sanatsal ve edebi bir topluluktur. Bu topluluk Tahte’sSûr adlı mekânda 1930 ve 1940’lı yıllarda edebiyatçıların ve sanat severlerin bir araya

May 2021, Volume 3, Issue 4
p. 201-213

Rimak Journal, Volume 3, Issue 4
geldikleri bir topluluktur. Burada daha çok öykücüler, zecel yazarları, şairler, ressamlar,
tiyatro ve musiki yazarları toplanırlar ve Tunus edebi yaşamına zenginlik katarlardı. Bu
hususta Tunus edebiyatının önemli romancıları arasında yer alan Muhammed Matvî el‘Arûsî bu topluluğa ilişkin olarak şöyle demektedir: “Bu topluluğun bir kulüp kurabilecek
paraları olmasa bile bir fincan kahve veya çay içebilecek kuruşları mevcuttu”.
Topluluk ülkesinin başından geçen bütün krizlere katlandı ve Tunus halkının zulüm ve
baskı yüzünden maruz kaldığı mutsuzluğu da yaşadı. Bu isimlerden bazıları sürgün edildi,
bazıları hapse atıldı ve bazıları ise işsiz bırakıldı. Yazılarını yayımlayan gazeteler de sekteye
uğradı. Bu topluluk Batılılaşma eğilimine karşı bir direnme ve dayanışma çağrısında
bulundu. Topluluk kendi neslinin problemlerinin ve halkın acılarının âdeta sözcüsü oldu.
Böylece de devrim ve işçilerin problemleri gibi yeni edebi içeriklerin ortaya çıkmasına zemin
hazırladı.
Edebi bağlamda bu topluluk ‘Alî ed-Dû‘âcî’nin öykülerini ve Tunus halkının acılarını ve
umutlarını ifade eden modern Tunus edebiyatının doğuşunu temsil ederek teknik anlamda
Tunus öyküsünün anlaşılması sağladı. Cemâ‘a tahte’s-Sûr sayesinde tiyatronun seviyesi
yükselmiş, musiki gelişmiş ve nüktedan gazetecilik yeniden canlandırılmıştır. Yazar Reşîd
ez-Zevâdî bu topluluk için Makhâ tahte’s-Sûr ifadesini kullanmıştır. Cemâ‘a tahte’s-Sûr
modern edebiyat usullerine odaklanmada ve tespitte bulunmada aktif bir rol üstlenen
yüksek edebi topluluklardan kabul edilir. Bu topluluk, Makha’d-Derbûz, Makhâ Bâbi’l-Filla
ve diğer kültürel kulüplerden daha fazla şöhret kazanmıştır. ez-Zevâdî’ye göre Tahte’s-Sûr,
Bâbu’l-Suveyka’daki kafelerde toplanan sanatsal ve edebi meclislerdendi. Bu meclislerde
Makhâ Şifâr, Makha’l-‘Abbâsiye ve el-Bûsta gibi mahfiller 1913-1928 yılları arasında var
olan mekânlardı. Daha sonra gelen Tahte’s-Sûr adı verilen edebi mahfil ise 1929-1943 yılları
arasında mevcuttu. Bu topluluğun öncü isimlerinin adlarında veya soy adlarında ayn harfi
yer aldığından ötürü ‘Alî ed-Dû‘âcî söz konusu bu topluluğa Muctema‘u’l-‘Uyûn adını
vermiştir. Bu topluluğun en önemli üyelerinden birisi de parlayan bir şair ve gazeteci olan
‘Abdurrezzâk Kirbâke’dir. Bu müellif edebi sanatlar sahasına yaklaşık olarak 25 sene
katkıda bulunmuştur. Şiirlerinde ve zecellerinde mersiye, gazel ve vasıf gibi türlere rastlanır.
1929 yılında şiirlerinden olan Ma‘rûfu’l-‘Azîme adlı kasidesini nazmetmiştir. Bu topluluk
içerisinde bir diğer isim olan aynı zamanda da 1915-1946 yılları arasında yaşayan
Muhammed el-‘Ureybi burada zikredilmelidir. Bohem bir hayat yaşayan müellif, Cezayirlidir.
Ancak Zeytûne Üniversitesi’nde eğitim görmüştür. Müellif, kültürel seviyesi yüksek bir
ortamda yaşamını idame ettirmiştir. Gazetelerde yazılar kaleme almış, şiirler nazmetmiş,
şarkılar ve öyküler yazmıştır. Bu topluluğun diğer üyeleri arasında Mahmûd Burğîba,
Mustafa Hurayyif, ‘Alî el-Cendûbî, ‘Abdul‘azîz el-‘Arvî, Muhammed el-Merzûkî ve
Muhammed Beyram et-Tûnisî8 yer alır.
Cemâ‘a tahte’s-Sûr’un önde gelen isimlerinden Muhammed Beyram et-Tûnisî, Fransız
sömürgesinin zorlu yıllarında Tunus’a ilk kez 1919 yılında, ikinci kez ise 1932 yılında ise
gelir. Kendisi ez-Zamân adlı gazetenin yayın başkanlığını yürütmüştür. Akabinde
29.10.1932 tarihinde eş-Şebâb adlı gazeteyi yeniden yayımlamıştır. Nitekim kendisi Tunus’a
sürgün edilmeden önce Mısır’da bu gazeteyi çıkarmaktaydı. Bu gazetede Muhammed
Beyram et-Tûnisî’nin kaleminden ve ironisinden kimse kurtulamamıştı.
Muhammed Beyram et-Tûnisî’nin hayatını tüm yönleriyle anlayabilmek için onun Tunus’ta
sürgünde iken geçirdiği dönemi ele alacak ve bu döneme ışık tutacak bir araştırmacının
kalemine ihtiyaç olduğu ortadadır. Muhammed Beyram et-Tûnisî, Tunus’un es-Surûr, esSerdûk ve ez-Zamân gibi pek çok gazetesinde yazılar kaleme almıştır.
Reşîd ez-Zevâdî, Beyram’ın zecellerine, makalelerine, öykülerine ve nükte dolu yazılarına
işaret etmektedir. Bu yazılarda Tunus halkının o dönemde çekmiş olduğu sıkıntılara yer
verilmiştir. Ayrıca Beyram’ın eleştirel kişiliği hakkında da konuşmuştur. Müellifin söz
konusu eleştirel yönü Tahte’s-Sûr üyeleri tarafından da sevilmekteydi. Şair Mustafa
Hurayyif onu şu şekilde niteler: “ O, iki ayağı üzerinde yürüyen canlı bir edebiyat dünyasıdır
”.

8

Yazarın hayatı ve eserlerine dair detaylı bilgi için bkz.: Muhammed Sâlih el-Câbirî, Mahmûd Beyram etTunisi fi’l-Menfâ, C.I, Dâru’l-Ğarbi’l-İslâmî, Beyrut, 1987.
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Beyram, Tunus’ta edebi bir miras bırakmıştır. Eserlerin bir araya getirilip tek bir eser olarak
basılması yerinde olacaktır. İlgili bu eserler, Beyram et-Tûnisî’nin mirasının kaybedilmiş bir
parçasını temsil etmektedir (Ebu’n-Nasr, 1994: 22-25).
4. Modern Tunus Edebiyatına Etki Eden İsimler
Modern Tunus edebiyatının şiir türündeki en önemli şahsiyeti olan Ebu’l-Kâsım Muhammed
b. Ebi’l-Kâsım eş-Şâbbî 24 Şubat 1909 tarihinde Tunus’un güneyinde yer alan Tevzer
şehrine bağlı kıyı köylerinden olan eş-Şâbbiyye’de doğdu. Beş yaşına kadar babası
Muhammed eş-Şâbbî, eğitimi ile bizzat ilgilendi. eş-Şâbbî, yargıç olan babasının görevi
nedeniyle sık sık yer değiştirmek durumunda kaldı. Böylece Tunus’un muhtelif yerlerini
görme imkânı yakaladı. 1920 yılında dönemin önemli eğitim kurumlarından Zeytûne
Enstitüsü’nde Kur’ân-ı Kerîm, Arapça ve belagat eğitimi aldı. Ardından edebiyatla
ilgilenmeye başladı. Ebu’l-Kâsım eş-Şâbbî, Zeytûne Enstitüsü’nde Tunus toplumunu daha
yakından tanıma imkanı bulmuştur. Henüz genç yaşlarındayken çok araştırır ve okurdu.
Bu sayede de klâsik ve modern Arap edebiyatına dair derin bir bilgiye haiz oldu. Çok küçük
yaşlarda şiir nazmetmeye başlayan eş-Şâbbî, henüz 15 yaşlarında iken şiir türünde önemli
bir konum elde edebildi (Yazıcı, 2002: 53-54).
eş-Şâbbî’yi anlayabilmek için şairin çocukluğunu ve ülkedeki Fransız işgalinin olumsuz
yönlerini incelemek gereklidir. eş-Şâbbî henüz çok genç yaştayken Fransız işgalinin baskıcı
atmosferi içerisinde şiirlerini kaleme almaya başladı ve şiirleri Tunus’un yanı sıra Arap
dünyasında büyük bir ilgi ile karşılandı. Şairin babasının görevi nedeniyle sık sık okulunu
değiştirmesi doğal olarak şiir dünyasını da etkilemiş ve yeni yerler görmesi hayal dünyasını
zenginleştirmiştir.
Ebu’l-Kâsım eş-Şâbbî, önceleri Endülüs dönemi şairlerinin tarzında şiirler kaleme aldı.
Ancak akabinde özellikle Cibrân Halîl Cibrân (1883-1931), Mîhâ’îl Nu‘ayme (1889-1988) ve
İlyâ Ebû Mâzî (1889-1957) gibi Mehcer edebiyatının önemli isimlerinin şiirlerinden etkilendi.
Böylece de insanı ele almaya, topluma baş kaldırmaya ve muhtelif alanlarda yenilik
çağrılarında bulunmaya başladı. eş-Şâbbî, Arap edebiyatından Ebu’l-‘Alâ’ el-Ma‘arrî (9731057) ve İbnu’l-Fâriz (1181-1235), dünya edebiyatlarından ise Fransız şiirinin romantik
şairlerden Alphonse de Lamartine (1790-1869) ve Alman şair, tiyatro yazarı Johann
Wolfgang von Goethe (1749-1832)’nin etkisinde kalmıştır. Ayrıca Mevlânâ ve Ömer Hayyâm
gibi önemli şahsiyetler de eş-Şâbbî’yi etkilemiştir (Yazıcı, 2002: 55-57).
Modern Tunus öyküsünün babası ve Tunus’taki edebi hareketin (1914-1939) önde gelen
yazarlarından biri olan ‘Alî ed-Dû‘âcî (1909-1949), avangart edebiyat grubu Cemâ‘a tahte’sSûr’u kurdu. ed-Dû‘âcî’nin özellikle kısa öykü dalında edebiyat grubunun lideri olduğu
anlaşılır. ed-Dû‘âcî, kısa süren hayatını bohem bir yaşam tarzına ve oyunlar, kısa hikâyeler,
şarkılar ve eskiz sanatı dâhil yoğun olarak edebi ürünler vermeye adadı. İlk kez 1930 yılında
yayımlanan ve 1936 yılına kadar tirajda olan edebiyat dergisi el-‘Âlemu’l-Edebî (Edebiyat
Dünyası)’ye önemli katkılarda bulundu. Yine de el-‘Âlemu’l-Edebî, Batı tarafından
bilinmemekte ve çoğu çağdaş Tunus akademik çevrelerinde tamamen unutulmuş
durumdadır. ed-Dû‘âcî, eğlenceli ve hiciv dolu makalelerinin yanı sıra kısa öyküler üreterek
Tunuslulara yol gösteren bir isim oldu. Birçoğu el-‘Âlemu’l-Edebî’de yayımlanan kısa
öyküleri, Tunus’ta modern Arap edebiyatına geçişi, ulusal kimlik ve bilinç oluşumuna dair
düşünceleri âdeta Arap edebiyatının klasik biçimlerine karşı bir başkaldırıyı işaret
etmekteydi. Okuyucularını yazılarında mekan olarak götürdüğü yerler yeni ve benzersizdi.
Nitekim ed-Dû‘âcî, alkol tüketiminin yanı sıra uyuşturucu kullanımı gibi tabu konuları
araştırmaya cesaret etti. el-‘Âlemu’l-Edebî’ye yaptığı düzenli katkıların yanı sıra es-Surûr
adlı hiciv gazetesini de kurdu (30 Ağustos 1936–10 Ekim 1936). Ancak amacı sadece yerel
siyasetçileri ve sömürge otoritelerini hicvederek okurlarını eğlendirmek değil, aynı zamanda
kendisinin ve Zeynel‘âbidîn es-Senûsî gibi arkadaşlarının el-‘Âlemu’l-Edebî gibi süreli
yayınlar aracılığıyla kurmaya çalıştıkları entelektüel ve edebi bir proje oluşturmaktı
(Mamelouk, 2016: 795-796).
Mahmûd el-Mes‘adî, Tunus’un XX. yüzyıldaki en önemli yazarları arasında yer almaktaydı.
Kendisi Mısırlı düşünür Tâhâ Huseyn, Sudanlı yazar Tayyib Sâlih ve Mısırlı romancı Cemâl
Ğîtânî gibi Arap edebiyatının önemli kalemlerinden övgüler almıştır. Müellifin
çalışmalarında yer verdiği kurgusunu sınıflandırmak ya da Arap romanının bir parçası
olarak addetmek zor bir durumdu.

May 2021, Volume 3, Issue 4
p. 201-213

Rimak Journal, Volume 3, Issue 4
el-Mes‘adî’nin kariyeri 1930’ların sonlarında, kurgusal yazılarının çoğu ise 1950 gelmeden
başlamıştı. Müellifin üç ana kurgusal metnini şu şekildedir: Haddese Ebû Hureyre Kâle
(Haziran 1940); es-Sudd (Eylül 1939-Haziran 1940); Mevlidu’n-Nisyân (1940’ların başında).
el-Mes‘adî’nin en eski çalışması 1930’da yayımlanan ve Kayravan tarihinden ilham alınan
tek perdelik bir oyundur. Ancak ilk kurgu eseri As Réve et l'oriental adıyla Fransızca yazılan
ve 1940 ile 1942 yıllarında Arapça olarak yayımlanan el-Musâfir’dir (Omri, 2010: 208, 210).
Kimi eleştirmenler tarafından el-Mes‘adî’nin eserlerinin üslup açısından muğlaklık taşıdığı
ifade edilir ve bu durumda yazılanı anlamak okuyucuların çoğuna göre pek de kolay olmaz.
Bu durum yazarın yazılarında kolay bir üsluba teslim olmayı reddetmesinden ileri gelir.
Yazar çalışmalarında fusha bir dil arayışı içerisinde olarak yazılarını okuyucuya sunar.
el-Mes‘adî’nin yazılarını anlayabilmek için iki dünya savaşı arası dönemde hem Tunus’un
hem de Arap dünyasının koşullarına göz atmak yerinde olacaktır. Nitekim yazar çoğu
çalışmasını bu dönemde kaleme almıştır (el-Mes‘adî, 2004: 9-11).
Sonuç
Fransızlardan 1956 yılında bağımsızlığını kazanan Tunus’ta modern edebiyatın başlaması
tam olarak çeşitli faktörlere dayanır. XIX. yüzyılın sonlarında Batı tarzında eğitim veren
çeşitli okulların açılması, keza aynı dönemde gazete ve dergilerin ortaya çıkışı ve şairler ile
yazarların çalışmalarını yayımlayabilecek mecralar bulabilmesi, XX. yüzyılın başlarında
Tunus edebiyatına şekil verebilen isimlerin yetişmesi ve onlarında kendilerinden sonra gelen
nesli etkilemesi, edebiyatın önde gelen isimlerinin başkent Tunus’ta yer alan çeşitli edebi
mahfillerde buluşmaları ve buralarda edebiyata yön verme gayretleri ve sonuç olarak
bağımsızlık ile birlikte artık sanatsal formda edebi ürünler verebilen bir edebiyatın doğuşu
Tunus edebiyatının önemli dinamikleri arasında yer alan faktörlerdir. Bütün bu gayretlerin
neticesinde Ebu’l-Kâsım eş-Şâbbî, Alî ed-Dû‘âcî, Mahmûd el-Mes‘adî, Beşîr el-Hurayyif, elBeşîr b. Selâme, Salaheddîn Bûcâh, Muhammed Sâlih el-Câbirî, Hasan Nasr ve Muhammed
el-‘Arûsî el-Matvî gibi özelde Tunus edebiyatını genelde ise modern Arap edebiyatını
canlandıran isimler yetişmişlerdir.
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May 2021, Volume 3, Issue 4
p. 201-213

212

213 Turgay GÖKGÖZ
Ogunbiyi, Isaac Adejoju. “The Arabic Short Story in Tunisia up to 1970”, The University of
London School of Oriental and African Studies, London, 1972.
Omri, Mohamed Salah. ”Mahmûd al-Mas‘âdî”, Essays in Arabic Literary Biography 18501950, ed.Roger Allen, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2010.
Parıldı, Metin. “İşgal Dönemi Tunus Şiirinde Avangard Bir Romantik: Ebu’l-Kâsım eş-Şâbbî”
Avrasya Etütleri, 40/2011-2, s. 325-354.
Tanınmış, Ayten. “Osmanlı Döneminde Tunus’ta Edebi ve Kültürel Hayat”, İstanbul
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul,
2018.
Yazıcı, Hüseyin. “Tunus’ta Modern Arap Edebiyatı ve Ebu’l-Kâsım eş-Şâbbî”, Nüsha Dergisi,
Sayı: 5, 2002, s. 51-69.
Yazıcı, Hüseyin. The short Story in Modern Arabic Literature, General Egyptian Book
Organization, Kahire, 2004.
Yıldırım, Menekşe Filiz. “Modern Cezayir Öyküsü Doğuşu ve Gelişimi”, İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2018.
Yiğit, İsmail. “Tunus Kültür Medeniyet”, DİA, C. XLI.
Yiğit, İsmail. “Zeytûne Câmii” DİA, C. XLIV.
Yûsuf, ‘Âişe b., “el-Muessesetu’d-Dîniyye ve’l-‘İlmiyye bi’Tûnis ve Devruhâ fî Muvâcaheti’sSiyâseti’d-Dîniyyeti ve’s-Sekâfeti’l-Feransiyye (1881-1956)”, Şehîd Hamma Lahdar
Üniversitesi, Toplum ve İnsan Bilimleri Fakültesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
el-Vâdî, 2018.

May 2021, Volume 3, Issue 4
p. 201-213

