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-HALİL CİBRAN -
"Ş��r b�r düşüncen�n �fades� değ�ld�r.

O, kanayan b�r yaradan veya gülümseyen b�r
ağızdan yükselen b�r şarkıdır..."



Halil Cibran
Ressam, şa�r ve f�lazof olarak dünyaya gen�ş yankı
uyandıran b�r �s�m. Çağının dah�s� olarak kabul ed�len
C�bran'ın, d�z�ler� ve düşünceler� pek çok �nsanı etk�lem�ş
olup, ş��rler� y�rm�den fazla d�le çevr�lm�şt�r. Hal�l C�bran,
geçt�ğ�m�z yüzyılın dünyasında Shakespeare ve Lao Tzu
�le beraber en çok okunan  üçüncü ozan olmuştur.



Hal�l C�bran (ya da Kahl�l G�bran) 6 Ocak 1883 tar�h�nde Lübnan'da
(Bsharr�) doğdu. 8 yaşındayken babası verg� kaçakçılığı suçundan mahkum
olunca annes� ve üç kardeş�yle b�rl�kte büyük madd� sıkıntılar �ç�ne düştü.
B�r süre akrabalarının yanına sığınan a�les�, güçlü b�r kadın olan annes�n�n
kararıyla 1895 yılında Amer�ka'ya göç ederek Boston'a yerleşt�.



Hal�l C�bran orada göçmen çocukları �ç�n ayrılan
b�r sınıfta tahs�l�ne başladı. Ancak kısa sürede
ç�z�m ve res�mler�yle öğretmenler�n�n d�kkat�n�
çekt� ve onu ressamlara destek veren b�r sanatçı
olan Fred Holland Day �le tanıştırdılar. 1904
yılında Boston'da �lk k�ş�sel res�m serg�s�n� açtı.
1908 den 1910 yılına kadar Par�s'te August
Rod�n'le b�rl�kte res�m yaptı. 1912 yılında New
York'a yerleşt� ve kend�n� yazmaya ve res�m
yapmaya verd�. İlk eserler�n� Arapça olarak yazan
C�bran 1918 yılından sonra eserler�n�n çoğunu
İng�l�zce olarak yayınladı. 1920 yılında Arap
Yazarlar Derneğ�'n� kurdu.





C�brân Halîl’�n edebî hayatı üç devrede ele alınab�l�r: Sosyal sorunlarla �lg�lend�ğ�
dönem (1905-1908), baş kaldırı, şüphec�l�k ve güç konularına eğ�ld�ğ� dönem (1908-
1918), barış, sevg�, zarafet, z�h�n berraklığı ve �ç d�ng�nl�ğ�n�n hâk�m olduğu dönem
(1918-1931).



Tanrı'yla bütünleşme ya da m�st�s�zm�n temel
düşünces� olan kutsal varlıkla buluşma Hal�l
C�bran’ın res�mler�nde de kend�n�
göstermekted�r. İnce ç�zg�lerle oluşmuş
res�mler�ndek� yalınlık �nsanın Tanrı'nın parçası
olan özünü, yakarış �se Tanrı'ya ulaşma �steğ�n�
s�mgeler. Ç�z�mler�ndek� �nsanlar "öz"ü
s�mgeled�ğ�nden çıplaktır.



Eserler� 20 den fazla yabancı d�le çevr�len, res�mler� dünyanın en
büyük kentler�nde serg�lenen sanatçı 10 N�san 1931 tar�h�nde New
York'ta yaşama veda ett�



BAZI ESERLERİ:
B�r Damla Yaş Ve B�r Gülümsey�ş

(1914)
Del� (1918)

Haberc� (1920) 
Erm�ş (1923) 

Kum Ve Köpük (1926)
İnsanoğlu İsa  (1928)  

Aşk Mektupları 
Kırık Kanatlar

Gezg�n
Kend�mle Konuşmalar

As� Ruhlar


