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HALİDE EDİB ADIVAR, 1882’de İstanbul’da doğdu. Üsküdar Amerikan 
Kız Koleji’nde okudu. 1908’de yazmaya başladığı kadın hakları hakkın-
daki yazılarından dolayı kimi kesimlerin düşmanlığını kazandı. 31 Mart 
Ayaklanması sırasında Mısır’a kaçmak zorunda kaldı. 1909’dan sonra öğ-
retmenlik, müfettişlik yaptı. Balkan Savaşı yıllarında hastanelerde çalıştı. 
1919’da Sultanahmet Meydanı’nda, İzmir’in işgalini protesto mitinginde 
tarihî bir konuşma yaptı. 1920’de Anadolu’ya geçerek Kurtuluş Savaşı’na 
katıldı. Onbaşı ve üstçavuş rütbeleri aldı. Savaşı izleyen yıllarda Cumhu-
riyet Halk Fırkası’yla fikir ayrılıklarına düştü. Bunun sonucunda 1917’de 
evlendiği ikinci eşi Adnan Adıvar’la birlikte Türkiye’den ayrıldı. İlerleyen 
yıllarda konferanslar vermek üzere ABD’ye gitti, Mahatma Gandi tara-
fından Hindistan’a çağrıldı. 1939’da İstanbul’a dönen Halide Edib, 1940’ta 
İstanbul Üniversitesi’nde İngiliz Filolojisi Kürsüsü başkanı oldu, 1950’de 
Demokrat Parti listesinden bağımsız milletvekili seçildi. 1954’te istifa 
ederek evine çekildi. 1964’te öldü.
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Yayıncının Notu

Bu kitabı hazırlarken yazarın diline, üslubuna, kelime ter-
cihlerine müdahale etmedik; sadece imlasını günümüz kuralla-
rına uyarladık. Artık pek kullanılmayan Arapça, Farsça kelime-
ler için kitabın sonunda bir sözlük hazırladık. Yabancı kelime-
leri de özgün şekilleriyle yazmaya çalıştık. Gündelik hayata ve 
döneme dair gerekli bilgiler için sayfa sonlarına dipnot düştük.

Yazarın 1914’te kaleme aldığı Kenan Çobanları, ilk olarak 
1918’de basılmıştı. Elinizdeki kitabı, bu baskıdan günümüz 
harf lerine aktardık. Maske ve Ruh’u hazırlarken de 1945’teki 
ilk baskıyı esas aldık. Perde, sahne numaralarındaki maddi ha-
taları düzelttik. Her iki kitabın hazırlanmasında da gerek gör-
dükçe diğer baskılara başvurduk.
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Eşhas1

Yusuf Çoban
Yusuf Mısır meliki
Asenat Mısır melikinin zevcesi
Yahuda 
Naftali
Ruben
Şimon
Gad
Dan
Yekşan Mabeyinci
Rakkaseler, hizmetkâr, iki yelpazeci

1. Oyundaki isimlerin yazımında Kitab-ı Mukaddes’teki kullanımlara bağlı ka-
lınmıştır. (Y.N.)

} Yusuf’un biraderleri
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Gökte kızıl bir güneş. Yerde kızgın sıcaklığın bir nabız gibi ata
rak çatlattığı bir mera, Burası Dotan Merası1. Şurada bura
da birkaç hurma ağacı var. Yakup’un çoban evlatları, altın  da 
dinleniyorlar. Sürüleri Şeria2 kenarında geviş getiriyor. Çıngı
raklar susmuş. Mera, hilkatin ilk günleri kadar sessiz. Etrafta 
yuvarlak, nihayetsiz bir altın çöl. Ve onu örten kızıl gü neşli, 
par lak, mavi bir kubbe. Bu muhteşem sıcaklık insanı, hayva
nı ve çölün bütün zerratını yakıyor, kavuruyor. Belki de dinle
seler kumların kavrulduğunu, suların kaynayıp kurudu ğunu 
çobanlar duyabilirler fakat onlar ancak iki ses duyuyor lar. Bi
ri ta uzaklardan gelen kaval. Biri de bu sema. Bu hara retle, bu 
ateşle kavrulan ihtirasın kaynayışı. Biraz sonra bu ihtiras, be
şeriyetin ilk facialarından birinin ilk perdesini oynayacaktır.

GAD
Zannetme ki Yusuf sade sizin kabahatlerinizi söylüyor. Ay
nı zamanda bizim de cariyeden olduğumuzu unutmuyor.3 
Lea’nın çocuklarına yapamadığını bize yapıyor.

1. Samiriye Dağları ile Karmel Sıradağları arasında, Akdeniz Ovası’ndan Yizre-
el Vadisi’ne doğal bir geçit oluşturan ova. Şam ve Mısır arasındaki ticaret yolu 
buradan geçerdi. (Y.N.)
2. Ürdün Nehri olarak da bilinir. (Y.N.)
3. “Yakup’un on iki oğlu vardı. Lea’nın oğulları: Rupen –Yakup’un ilk oğlu–, 
Şimon, Levi, Yahuda, İssakar, Zevulun. Rahel’in oğulları: Yusuf, Bünyamin. 
Rahel’in cariyesi Bilha’nın oğulları: Dan, Naftali. Lea’nın cariyesi Zipla’nın oğul-
ları: Gad, Aşer.” (Eski Ahit, “Yaratılış”, 35: 23-27). (Y.N.)

BİRİNCİ PERDE
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NAFTALİ
Hayır! Hayır! O Rahel’in cariyesi Bilha’dan olduğumuz 
için kardeşler ve bütün kabile önünde bizi tezlil ediyor, 
yüzümüzü yere getiriyor. Her akşam sürülerle döndüğü-
müz vakit o tıpkı Rahel’in gözlerine benzeyen siyah göz-
leriyle babamızı herkesten evvel görüyor, yanına sokulu-
yor, Gilat Dağı’nın1 keçileri kadar siyah saçlarını2 baba-
mın beyaz saçına karıştırıyor. Çölün ılık rüzgârları gibi 
nefesi babamın kulaklarından ta canına giriyor. Orada 
Rahel’nin eski kudreti, eski ateşiyle babamı aleyhimize 
tahrik ediyor. Merada sessiz, dalgın, bizi görmez gibi ko-
yunların arasında dolaşan bu çocuk, görmüyor musunuz, 
nasıl akşamları ateşli, kudretli, azametli oluyor.

YAHUDA
Sizin gözleriniz akşam güneşleri gibi kızıl. Yüzünüz ga-
zaplı, ağzınız köpürüyor, ne var?

HEPSİ
Biz ebediyen fakir, biz İsrail’in asil evlatları olduğumuz 
halde bizden sonra gelen bir küçük evladın kölesi. Rahel’ 
in zürriyeti önünde böcekler gibi yerlerde sürünüyoruz.

YAHUDA
Yusuf, Yusuf, o nedir ki, bir çocuk! Sonra onu İsrail sevi-
yorsa ne olur!

DAN
Öyle ya, ne olur!

1. Şeria Nehri’nin doğusunda yer alan bir dağ. (Y.N.)
2. “Siyah saçların Gilat Dağı’nın yamaçlarından inen keçi sürüsü sanki.” (Eski 
Ahit, “Ezgiler Ezgisi”, 4:1). (Y.N.)
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YAHUDA
Ne iyi hatırlarım. Bir gün akşam vakti, çok sene oluyor. 
Rahel’in çadırında bir kadının boğuk hıçkırıklarla ağladı-
ğını duydum. Sürümde ölen bir oğlağı babama haber 
vermek için gidiyordum. Hemen sürünerek çadırın arka-
sından bir yer bulup içeriyi gözetledim. Babam karanlık-
laşan çadırın direğine dayanmış, Rahel yüzüstü, başı ba-
bamın ayakları üstünde ağlıyordu.
Alacakaranlıkta bütün gömleği üzerine yayılan saçları 
dalgalarıyla aysız, yıldızsız gecelerde Şeria’ya benziyor-
du. O zaman canımda biraz rahat hissettim. Annemin 
talihi için onun topraklarda süründüğünü görmek ne iyi 
bir şeydi. Birdenbire babamın ayaklarındaki siyahlıktan 
acı acı, “Bana bir evlat ver, yoksa öleceğim!” diye bir fer-
yat yükseldi. O vakit sürülerde oğlakları haykıran koyun-
ların seslerini işitir gibi canım karıştı. Babamın gözleri 
kırmızı, boynundaki damarlar şişmişti. “Kadın, ben Rab 
Yehova mıyım ki sana evlat verebileyim!” diye gürlediği-
ni işittim. Ertesi gün ilk ışıkta biz sürülerle giderken ba-
bam Gilat Dağı’nın ta tepesinde elleri turuncu göklerde, 
yüksek sesle Rahel’i meyvedar etmesi için Rabb’e yalva-
rıyordu. Sonra Rab onun duasını kabul etti, Yusuf doğdu. 

ŞİMON
Şimdi neredeyse, ne yaptığımızı görmek, kabahatlerimi-
zi anlayıp babama söylemek için gelir.

NAFTALİ
Öyleyse yavaş konuşunuz. Hele Yahuda’nın sesi bütün 
çölü tutuyor.

YAHUDA
Nasıl yavaş konuşunuz! Çıkar Gilat Dağı’nın tepesinden 
Yusuf’a haykırırım. Daha dünkü çocuk! Sürünün koçları 
oğlaklardan mı kaçacak! Aslanlar tilki yavruları önünde 
titreyecekler mi!
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ŞİMON
Naftali, biz Lea’nın oğulları sizler gibi cariye çocukları de-
ğiliz. Biz ilk kadının, Yehova’nın gözünde izzet ve lütuf 
bulan kadının evlatlarıyız. Biz gazaplanınca hükümdar 
oğullarını katletmedik mi! Biz hiddet edince sığırları par-
çalamadık mı! İsrail bile bizim kılıcımızı zulüm aleti di
ye tavsif etmedi mi! Biz yumuşak, siyah gözlü Yusuf’u 
istersek aynı kılıçla parçalarız.1 

DAN
Nasıl, Ruben hiç razı olur mu!

NAFTALİ
Evet, Ruben, Ruben daima Yusuf’a şefkat besler, Ruben, 
o bir kadın gibi yumuşak. O sade kaynaklarından su çeken 
kızların testilerine bağlı, o geceleri ayı, sabahları güneşi 
bekler. O, o çölün yıldızları, göğü, suları ve kaynakları bir 
de kadınlarına bağlanmış. Onu dinler miyiz!

DAN
Evet, bakın o hiç lakırdı söylüyor mu! Daha geçen gün 
rüyasında tarlada başakları bağlarken onun demeti diki-
lip durduğunu, bizim demetler onu kuşatıp arzı ubudi-
yet ettiğini görmemiş mi!2

1. “Üçüncü gün erkekler daha sünnetin acısını çekerken Yakup’un oğullarından 
ikisi –Dina’nın kardeşleri Şimon ve Levi– kılıçlarını kuşanıp kuşku uyandırmadan 
kente girip bütün erkekleri kılıçtan geçirdiler. Hamor’la oğlu Şekem’i de öldür-
düler. Dina’yı Şekem’in evinden alıp gittiler. Sonra Yakup’un bütün oğulları ce-
setleri soyup kenti yağmaladılar. Çünkü kız kardeşlerini kirletmişlerdi. Kentteki 
ve kırdaki davarları, sığırları, eşekleri ele geçirdiler. Bütün mallarını, çocuklarını, 
kadınlarını aldılar, evlerindeki her şeyi yağmaladılar.” (Eski Ahit, “Yaratılış” 
34:25). (Y.N.)
2. “Yusuf bir düş gördü. Bunu kardeşlerine anlatınca ondan daha çok nefret 
ettiler. Yusuf, ‘Lütfen gördüğüm düşü dinleyin,’ dedi. ‘Tarlada demet bağlıyor-
duk. Ansızın benim demetim kalkıp dikildi. Sizinkilerse çevresine toplanıp 
eğildiler.’ Kardeşleri, ‘Başımıza kral mı olacaksın? Bizi sen mi yöneteceksin?’ 
dediler. Düşlerinden, söylediklerinden ötürü ondan büsbütün nefret ettiler.” 
(Eski Ahit, “Yaratılış”, 37:5-9). (Y.N.)
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GAD
Babamın niyetini Yehova ona rüyasında göstermiş. Acele 
edip ortadan kaldırmazsanız...

YAHUDA
İbrahim Babamız namına yemin ederim ki onu hüküm-
dar görmektense ellerimle öldürürüm.

GAD
Öldürelim!

NAFTALİ
Kuyuya atalım.

HEPSİ
Öldürelim!

ŞİMON
Kardeşler, Yusuf geliyor.

YUSUF
İki saattir sizi arıyorum. Sahralarda dolaştım dolaştım, 
nihayet bir adama rast geldim. Ne arıyorsun diye sordu. 
“Lütfen, biraderlerim sürülerini nerede otlatıyor?” diye 
sordum. “Buradan gittiler, Dotan’a gidelim dediklerini 
işittim,” dedi. Size bugün ne oldu, hepinizin kaşları ça-
tık. Alnınız bulutlu, gözlerinizden gazap, hiddet akıyor.

YAHUDA
Sana ne oluyor! İstersek gazaplı, istersek hiddetli.

YUSUF
Pekâlâ! Zaten sizlerin yanınızda yabancı yalnız ben. Sade 
babama bakarım. Babamın muhabbeti beni ısıtır, gözleri 
kalbimi aydınlatır. 
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