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sızoğlu,

O ARAP EDEBİY ATI. Şahsi hatıralar
la beraber siyasi ve içtimai boyutları da
olan hatırat türü eserler Arap edebiyatın
da üç ana gruba ayrılır. Bunların ilki Ortaçağ'dan beri bilinen rihle (gezi) türüdür. C o ğrafi yönü ağır basan bu anılar
gezginlerin mesleği, ilgi alanı, meşrebi ,
tutumu ve düşüncesine göre farklılık gösterir. Mesela gezgin edebiyatçıysa yalnız
ediplereve edebi faaliyetlere, ilim adamıysa alimiere ve ilmi faaliyetlere. din
adamıysa dine ve dini kurumlara, siyaset
ve devlet adamıysa karşılaştıklarının siyasi düşüncelerine önem vermektedir. Gezi hatıratarının çoğunda gezilip görülen
yerlerin ilginç yönleri canlı ve abartılı bir
şekilde tasvir edilir. Bunların genellikle
bir hükümdar, bir emir yahut bir arkadaş
tavsiyesiyle yazıld ı ğı görülür.' Arap edebiyatında bu tür gezilerin en eski örnekleri olarak İbnü 'l- Fakih (ö. 289/902). Ya'kübi, İ bn Hurdazbih, İbn Rüste, İbn Fadlan , İbn Cübeyr ve İbn Battüta' nın (ö.
770/ l 368-69 [?J) hatıraları bilinmektedir.
Ancak o devirlerde yazılan bu hatıraların
çizdiği hayat tarzı, t oplum düzeni, beşeri
münasebetler ve ülke tasvirleri bugüne
göre çok basit, birbirinin t ekran veya
benzeri olup genellikle cansız birer hayat
tablosunu andırmaktadır. Yeni yazılan seyahat hatıraları ise ünlü Arap gezginleri
Hüseyin Münis, Emin Reyhani ve Ebü'lHasan en-Nedvi'nin eserlerinde olduğu
gibi, yazarların izlenimleri ve değer yargılarından başka bazı belgelere de yer
verdikleri için güvenilir kaynak durumundadır. Ayrıca bu coğrafi hatıraların bazı 
ları yalnız Arapça olmayıp gerek bu dili
konuşanlar gerekse yabancılar tarafın
dan İngilizce, Fransızca vb. dillerle yazıl
mıştır. Bunlardan, Lyon Tıp Fakültesi dekanı Lourtet'nin XIX. yüzyıla ait Suriye,
Lübnan. Filistin ve Ürdün'le ilgili 300 fo-

te Kahire'de Nil nehri hakkında Fransız
ca olarak kaleme aldığı eseri de (Memoires sur l 'histoire du !'li/, 1-ll, Frankfurt
ı 992 ) bunlardandır. Fransız kültürü ile
temasa geçen ilk Arap aydını olan Rifaa
et-Tahtavi'nin Paris hakkında yazdığı
Ta]]1işü '1-İbriz ii te1]]işi Bariz'i (Kahire
ı 8 34) bu çeşit gezi anılarının en iyi örn e.

ğidir.

Hatıratla ilgili ikinci tür eserler daha
çok yazarının psikolojik durumunu, kendi nefsiyle hesaplaşmasını. hayat tecrübelerini ve bazı o l ayları içerir. Eski Arap
edebiyatında bu daldaki ilk örnekler muhtemelen Grek filozofu Galen'den etkilenen Huneyn b. İshak, Muhammed b. Zekeriyya er-Razi. İbnü 'l-Heysem. İbn Sina.
Ali b. Rıdvan gibi tabip ve filozoflara aittir (He e- Sun Cho, X l [1996], s. 13-14) .
Bunlardan sonra Gazzali'nin el-Mün]fı z
mine '(l-(lalal'i ile Ebü'I-Ferec İbnü'I-Cev
zi'nin Şaydü '1-]]ôtır'ı bu türe dahil edilebilir. Çünkü Gazzali eserinde kendi ilmi
macerasını ve fikir çilesini anlatmakta.
İbnü'l-Cevzi de ahlak. mev'iza, zühd ve
hikrnete dair şahsi düşüncelerini kaydetmektedir. Nitekim eserinin önsözünde.
" İnsanın hatırına her an bir şeyler gelebilir. bunları yazmadığı takdirde biraz sonra unututup gider. Dolayısıyla gaipten gelen bu değerli bilgileri korumak için onları Şaydü'l -]]atır ( hatıra a v ı) dediğim kitabımda topladım " demektedir. Aynı dönemde yaşayan üsame b. Munkız'ın Kitabü '1-İ'tibdr'ı bu türü gerçek anlamda
temsil eden en eski örnek sayılabilir.

Otobiyografi

alanında

en iyi örnekler,

VIII. (XIV.) yüzyılda el-İf:ıdta ii tdri]]i Gır
nata ve Nüfa(latü'l-cinab ii 'u1Qleti '1igtirab adlı eserlerinde Lisanüddin İb
nü'I-Hatib ve et-Ta'rif b 'İbn ljal dun v e
ril;letühu garben ve şar]fan adlı kitapla İbn Haldün tarafından verilmiştir. Bunlardan sonra İbnü'l-Cezeri Gaye tü 'n-nihaye, Se h avi e(l-I)av'u '1-JCımi', Süyüti
lfüsnü'l-mu]JQ(lara, Abdülvehhab eş
Şa' rani Leta'itü'1-minen ve'1-a]]1a]f ve
Şemseddin İbn Tolun e1-Felekü'1-m eş
J:ıi'ın ii aJ:ıva1i MuJ:ıammed b . TolUn
adlı eseriyle otobiyografisini kaleme almıştır. Bu eserler birkaçı dışında müstakil
otobiyografi kitabı değildir, çünkü günümüzde bilinen anlamıyla otobiyografi
Arap edebiyatında yeni bir edebi türdür.
XIX ve XX. yüzyıllarda görülen yeni örnekler arasında. seyahatname özelliği de

bu lunan Rifaa et-Tahtavi'nin yukarıda
anılan eseriyle Faris eş-Şidyak' ın es-Sa]f
'a1e 's-sa]f iima hüve'1-tarya]f, Muhammed İyad et-Tantavi'nin TuJ:ıte tü'1-e~ki
y a' bi-a]]bdri biladi'r-Rusiy a sayılabi
lir. Ali Paşa Mübarek e1-l:fıtatü't-Tevii
]fıyye'de, Muhammed Kürd Ali de ljıta
tü'ş-Şam'da kendi otobiyografilerine yer
vermişlerdir.

Yeni Arap edebiyatındaki otobiyografi
türünün belli başlı örnekleri olarak da Abdurrahman Şükri'nin İ' tirCıtat, Taha Hüseyin'in el -Eyyam, Selame Musa'nın Tercemetü Selam e Musa, Ahmed Emin'in
lfayati, İbrahim Abdülkadir el-Mazini'nin Kışşatü J:ıayat, Mihail Nuayme'nin
Seb'un ev J:ıikayetü 'ömr, Abbas Mahmud ei -Akkad'ın Ene ve ljayatü ]fa1em,
Tevfik el-Hak1m'in Zehre tü'l-' ömr ve
Sicnü '1- 'am el adlı eserleri anıiab ilir.
Arap edebiyatında hatıratın üçüncü türünü teşkil eden eseriere "günlük anılar"
(yevm iyyat) denilir. Bunlar hem gezileri
hem de şahsi anıları kapsar. Genel olarak
teracim ve tabakat kitaplarında yazarların karşılaştıkları olaylar ve hocaları ile zamanın meşhurları, çağın hayat tarzı ve
vefat hadiselerine dair günü gününe kaydettikleri bilgiler günlük anı mahiyetindedir. Bu tür eserler arasında İbnü 'l-Cev
zl'nin el-Munta ?am'ı , İbn Hallikan'ın Vefeyatü '1-a'yan'ı , Zehebl'nin Te~kiretü'1J:ıutfô? ' ı , Safedi'nin el- Vaf.f'si ve A 'yanü '1- 'aşr'ı , İbn Hacer'in ed-Dürerü '1-ka mine:si ile İnba'ü'l-gumr' u . Makrizi'nin
es-Silluk'ü ve özellikle İbn Tağriberdi' 
nin el-M enhelü'ş -şati, en-Nücumü'zzahire ve lfavadişü'd-dühur adlı kitapları başta gelir. Bunlar arasında özellikle
Makrizi'nin eseri tam anlam ıyla bir günlüktür. Bu yeni türü hacası Makrizi'den
alan İbn Tağriberdi. çağdaş anlamıyla
günlüğü ilk defa bir terim olarak lfavadişü ' d-dühur ii mede'1-eyyam v e'ş 
ş üh ur adlı eserinde ku ll anm ı ştır. Müellif
bu kitabında görüp yaşadığı günlük olayları sadece kaydetmekle kalmamış, onları
irdelem i ş . eleşti rmiş ve değerlendirmiş
tir. Makrizi'nin vefat tarihi olan 84S'ten
(1441) başlayıp874' e (1469) kadargelen
eser, olayları günü, ayı ve yılı ile tesbit
etmiştir. Bu çalışmasını yirmi salnameye
ayıran İbn Tağriberdi her yılı aylara, ayları da günlere taksim etmişti r.
Birçok İslam aliminin genellikle "f ehrese , fihris, bernamec. meşyeha , mu'cem, sebet" adlarıyla kaleme aldıkları ve
hangi hocalardan, kimlerin hangi kitaplarını nerede ve ne zaman okuduklarını
kıraat silsilesiyle. çok defa günü, ayı ve yı-
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lı ile zikrettikleri eserlerin de günlük türüyle ilgisi görülmektedir. Taberanl, Ebu
Ali es-Sadefi. ibn Atıyye el-Endelüsl,
Kadi iyaz, ibn Hayr el-işbll1, Ebü'l-Ferec
ibnü'l-Cevzl, Ebü'I-Hasan Ali b. Muhammed er-Ruaynl, ibn Rüşeyd, Zehebi, Abdülhay ei-Kettanl bu tür eserleri olan
alimlerden birkaçıdır (DİA, XII, 297-299).
Bunların dışında Ebu Hayyan et-Tevhldl'nin el-İmtc'l ve'l-mu'anese'si ile Üsame
b. Münkız'ın el-İ'tibdr' ı da günlük anı
türüyle ilgili sayılabilecek en eski örnekIerdendir. Ebu Hayyan eserinde, Vezir
ibn Sa'dan'ın yanında bulunduğu sırada
onun ortaya attığı meseleler etrafında
gelişen ve kırk gece devam eden ilmi,
edebi ve felsefi sohbetleri günü gününe
kaydetmiştir. ibn Münkız ise olaylara göre tertip ettiği kitabında sürükleyici bir
üslup ve tatlı bir roman havası içinde günlük hayat. Haçlılar'la ilişkiler, savaş yöntemleri, dönemin tıbbı, avcılık, Frenkler'in ahlak ve adetleri hakkındaki şahsi
müşahedelerini kaydetmektedir.
Fransızlar' ın Mısır'ı işgaliyle Batı

edebietkisine giren Arap edebiyatında anı
türü eserlerin yoğunluğu artmıştır. Bu
dönemde başka dillerden Arap dünyasıy
la ilgili birçok hatıra kitabı Arapça'ya tercüme edilmiştir. I. Dünya Savaşı'nda Alman genelkurmay başkanı Orgeneral
Paul von Hindenburg'un hatıraları (Mü?ekkiratü Hindenburg, Kah i re 1925), Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Milliyet gazetesinden çevrilerek el-İ ttihad ve elMu]f:aıtam gazetelerinde tefrika edildikten sonra yayımlanan hatıraları (Mü?ekkiratü 'L-Gazl Muştafa Kemal Başa, Kahire ı 925) , Abdülmevla Salih ei-Harir tarafından Almanca'dan çevrilen Enver Paşa'nın hatıraları (MÜ?ekkiratü Enver Başa, Tarablus 1979), Vecdi Gedik tarafın
dan Arapça'ya çevrilen Orhan Koloğlu'
nun Trablusgarp Savaşı'na dair Türk subaylarının hatıraları (Mü?ekkiratü 'z-zubbiiti'l-Etrak J:ıavle ma' raketi Lfbiya, Tarablus ı 979) ve ll. Abdülhamid'in hatı
raları (MÜ?ekkiratf es-siyasiyye, Beyrut
ı 986) başta gelen yabancı hatıra eserleridir. Kaynağını. 1962'de Kahire'de Arapça'ya çevrilip yayımlanan Jean Jacques
Rousseau'nun İtiraflar'ından alan, Mı
sırlı yazar Tevfik el-Hakim'in Yevmiyyatü na'ib ti'l-erydt adlı eseri (Kahire
ı 960). Mısır krallık devrinin veliahdı Prens
Muhammed Ali'nin hatıraları ile (Mü?ekkirat, Kah i re ı 366) Ürdün Kralı Abdullah
b. Hüseyin'in hatıraları (Amman ı 989).
çoğu özel hayatla ilgili olan hatıra türüne
örnek sayılabilir. Bu dönemde kaleme
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alınmış hatıratın büyük bir kısmı tarihi
ve siyasldir. ingilizler'e karşı 1881-1882'de savaşan Ahmed Urabl'nin (Mü?ekkiratü 'Urabi, Kahire ı 964), aynı dönemin
hatip ve şairi Abdullah Nedim'in (MÜ?ekkiratr es-siyasiyye, Kah i re ı 972), Suriye
başbakanlarından Hasan ei-Haklm'in ,
Mısır başbakanlarından Sa'd ZağlUI ve
ismail Sıdkı Paşa'nın, Irak başbakanların
dan Taha ei-Haşiml'nin ve Fransızlar'a
karşı mücadele veren mücahid Abdülkadir ei-Cezairl'nin tarunu Muhammed Sald'in hatıraları bu tür eserlerdendir. Arap
siyasi edebiyatında hakkında en çok Mtıra yazılan iki konudan biri ı. Dünya Savaşı , diğeri de Filistin olaylarıdır. I. Dünya
Savaşı ' nı konu alan hatıraların başında
Lübnanlı yazar Es' ad Dağır'ın hatıraları
ile (Mü?ekkiratf, Kah i re ı 959) Filistin meselesini ele alan Muhammed izzet Derveze'nin hatıraları ( Mü?ekkiratf J:ıavle 'l
~az:ıyyeti 'l-Filistfniyye, Beyrut 1993) gelir. Ayrıca çeşitli sebeplerle yarım kalmış
veya yazarı hayatta iken yayımlanamamış
hatıralar da vardır. Bu tür eserlerin bir
kısmı kaybolmuş, bir kısmı da yazarın
dostları tarafından tamamlanıp yayım
lanmıştır.

Mesela Taha Hüseyin'in

hatı

ralarını Servet Abaza, Lübnan şairi ilyas

Ebu Şebeke'nin hatıralarını Core Garib
ve Mısırlı filozof Şi bil eş-Şümeyyil'in hatı
ralarını da Es'ad Rezzuk bunların ölümünden bir süre sonra yayımlamışlardır. Bazı hatıra yazarları da sultan veya vezirlerin baskısından çekinerek eserlerine adlarını yazmamışlardır. Bunların en tipik
örneği, Mısırlı ibrahim Paşa hakkında yazılan ve tek nüshası Berlin Kütüphanesi'nde (nr. 9787) bulunan eserdir. ibrahim
Paşa ' nın Suriye'yi ele geçirmesine dair
olan bu hatıra, sonradan Ahmed Gassan
Sa banu tarafından tahkik edilerekyayım
lanmıştır (Beyrut , ts .). Bir çeşit edebi
portreler mahiyetindeki bazı hatıra eserleri de çoğunlukla o hatıra sahiplerinin
arkadaşları tarafından toplanmıştır. Bunlar arasında , Tunuslu Abdullah Kennun'un
Zikreyatü meşahiri ricali'l-Magrib ve
Iraklı hikaye yazarı Ca'fer el-Hallll'nin beş
ciltlikKemd 'arattühüm adlı eserleri anı
labilir.
Arap

dünyasında

XX.

yüzyılın

ikinci yasürecinde coğrafi anıların çoğu az sözlü. bol fotoğraf ve portreli bir karakter sergiler.
Çoğunlukla çağdaş yabancı gezginler tarafından yazılan bu foto-anı coğrafya albümlerinin bir kısmı Arap gezginleri tarafından hazırlanmıştır. Matta Sem'an
Burl ile Yusuf Ahmed Şibl'in ortaklaşa harısında hızla gelişen basın yayın

zırladıkları

'Akkd: türaşün ve ~ikreyat
(Beyrut I 994) adlı kitap bu kategoriye giren eserlerdendir.
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li] İBRAHiM DAKÜKİ

D FARS EDEBiYAT!. Hatıratın Fars
bir tür olarak ortaya çıkma
sı Kaçarlar dönemine (ı 779- ı 924) rastlar. Daha önce de bu türü andıracak
eserler kaleme alınmış olmakla beraber
bunlar hatırattan çok yazıldıkları dönemin tarihi kaynakları arasında yer alan
eserlerdir. Bu açıdan bakıldığında Tari{ı-i
Beyha]f.i, Nasır-ı Hüsrev'in Seferndme'si, TariJJ.-i Cihdngüşa, TariJJ.-i Vaşşdt
veŞerefeddin Ali Yezdl'nin ıatername'si
gibi eserlerde hatırat özellikleri görülebilir. Bu eserlerin müellifleri yaşadıkla
rı dönemin olaylarını hatıra üslubunda
anlatmışlardır. Bunların dışında eski döneme ait bütünüyle hatırat sayılabilecek
iki eser günümüze ulaşmıştır. Bunlardan
biri XVI. yüzyıla ait Zeynüddin Mahmud-i
Vasıfi'nin Bedayi'u'l-ve]f:ö.yi'i (l-ll, Moskova ı 96 ı) , diğeri ise XVIII. yüzyıla ait
Şeyh Ali Hazin'in Te~kiretü '1-aJ:ıval'idir
(nşr. F. C. Bel fo ur, London 1831 ). Müelliflerin yaşadıkları bölgelerin siyasi, iktisadi ve içtimal durumlarını belirten bu
iki hatırattan başka içinde hatırat ve
hasbihallerin dağınık olarak yer aldığı
eserler de mevcuttur. Bunlara, XVII. yüzyıla ait Muhammed Müfid Bafki'nin Cami'-i Mütidi'siyle (Il, Tahran 1340; I, Tahran ı 342). Molla Muhsin Feyz-i Kaşanl'
nin Deh Risale-i MuJ:ıa]f:]f.ı]f:-ı Büzürg
Feyz-i Kuşani adlı mecmuanın içinde
yer alan ŞerJ:ı-i Şadr'ı (İs fa han ı 371, s.
47-73) örnek olarak gösterilebilir.
Kaçarlar döneminden itibaren özellikle devlet adamlarına ait hatıralar "hasbiedebiyatında

