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mıştır. Bunlar arasında Faruk Nafız Çam
lıbel, daha çok yakın çevresindeki şair ve 
yazar dostları için yazdığı hicivleri ihtiva 
eden Tatlı Sert (İ stanbul 1938} ; Orhan 
Seyfi Orhan Hicivler (Ankara 1951} ; Ne
cip Fazı! Kısakürek Öfke ve Hiciv (İstan
bul 1988); Ümit Yaşar Oğuzcan Taşlar ve 
Başlar (İstanbul 1966), Göbek Dô.vô.sı 
(İ stanbul !968). Dikiz Aynası (İ stanbul 
1983) , Sözüm Meclisten Dışarı (İ stan
bul 1983}; Halil Cengiz Alpay Başlattılar 
(İ stanbul !968), Gül Attılar (İsta nbul 
1968) , Okşattılar (1 969). Oynattılar(İs
tanbul ı 969). Orman Zamanı (İ stanbul 
1976) adlı kitaplarıyla, Abdullah öztemiz 
Hacıtahiroğlu Yeni İstiklô.l gazetesinde 
Zümrüdüanka takma adıyla yazdığı man
zum hicviyelerle, Arif Nihat Asya da çeşit
li kitaplarına dağılmış manzum ve men
sur hicivleriyle bu türde örnek vermiş şa
irler arasına girmişlerdir. 

Cumhuriyet döneminde hiciv kavramı 
küçük hikaye ve roman türleri hakkında 
da kullanılmaya başlanmıştır. Böylece ya 
gerçek kişilerin alegerileri veya kurmaca 
tiplerle hikaye ve roman kahramanları 
toplum ve siyaset ortamının çarpık kişi 
ve meselelerini gülünçleştirerek sosyal 
bir hiciv tarzı geliştirilmiştir. Bu anlayışla 
önceki dönem edebi ürünlerine de dönü
lerek yanlış Batılılaşma ve alafranganın 
karikatürize edildiği Ahmed Midhat Efen
di'nin Felô.tun Bey ile Rô.kım Etendi 
(İ stanbul 1 292). Karnaval (İstanbul 1 298); 
Recaizade Ekrem'in Araba Sevdası (İs
tanbul 13 14}; Hüseyin Rahmi'nin Şık (is
tanbul 1305). Şıpsevdi (1327) gibi eser
leri birer sosyal hiciv romanı olarak de
ğerlendirilmiştir. Ömer Seyfeddin'in Ef
ruz Bey tiplemesiyle yazdığı yedi hikayesi 
de hiciv edebiyatının başarılı örnekleri 
arasındadır. Bu hikayelerde Efruz Bey'in 
şahsında başka bir isim zikredilmeden, 
Rıza Tevfik (Bölükbaşı), Ziya Gökalp, Ham
dullah Suphi (Tanrıöver), lsmayıl Hakkı 

(Baltacıoğlu). Satı Bey ve Mustafa Şekip 
(Tunç) fikir ve davranışlarıyla karikatüri
ze edilerek hicvedilmiştir. Cumhuriyet dö
neminde bu türe girecek pek çok roman 
ve hikaye bulunmaktadır. Sadri Ertem'in 
Silindir Şapka Giyen Köylü (İstanbul 
1 933). Bacayı İndir, Bacayı Kaldır (İs
tanbul 1933}; Refik Halit Karay'ın Ago 
Paşa'nın Hatıratı (İ stanbul 1 338), Kir
pinin Dedikleri (2. bs. istanbul 1 336), 
Kadınlar Tekkesi (İstanbul !956); Ah
met Harndi Tanpınar'ın Saatleri Ayarla
ma Enstitüsü (İstanbul ı 962) adlı kitap
larıyla Aziz Nesin ve Rifat Ilgaz'ın hikaye 
ve romanlarının birçoğu sosyal hiciv tü
rüne girmektedir. 
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Gerek divan edebiyatı dönemine gerek
se yakın döneme ait hicivler in çoğu bası
lıp yaygınlaşmadığı , okuyucu tarafından 
da arandığı için zaman zaman değişik hi
civ metinleri bir araya getirilerek antolo
jiler oluşturulmuştur. Bunların başlıcala

rı Zafer Arıkbağ-Dündar Akünal'ın Türk 
Edebiyatında Hiciv ve M izah Şiirleri 
(İ stanbul ı 944), Hilmi Yücebaş ' ın Hiciv 
Edebiyatı A ntolojisi (İ stanbul ı 96 ı). Fe
rit Öngören'in Cumhuriyet Devri Türk 
Mizah ve Hicvi (Ankara 1983, s. 165-202) 
adlı kitaplarıdır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Mehmed Rif at. Mecamiu '1-edeb, istanbul 
1308, VII, 221-222; Şehabeddin Süleyman -
Köprülüzade Mehmed Fuad, Ma'Lamat-1 Edebiy· 
ye, istanbul 1330,1, 117; Ahmet Harndi Tanpı
nar. XIX. A s1r Türk Edebiyati Tarihi (İstanbul 
1956). istanbul 1985, s. 325-328; Fahri Uzun, 
Bütün Eşref, istanbul 1964, s. III-XXXI ; Münir 
Süleyman Çapanoğlu, Basm Tarihimizde Mizah 
Dergi/eri, istanbul1970; Levend. Türk Edebiya· 
t1 Tarihi, s. 148-155; Yusuf Mardin, Nam1k K e· 
mal 'in Londra Y1llan, istanbul 1974, s. 96-102; 
Cemil Meriç. Bu Ülke, istanbul 1974, s. 35-37; 
Mehmet Ergün. Neyzen Tevfik ve Azab-1 Mu· 
kaddes 'i, istanbul1983, s. 214-215, 222-318; 
Ferit öngören. Cumhuriyet Dönemi Türk Mizah 
ve Hicvi, Ankara 1983, s. 137 -162; Alpay Kaba
calı. Çeşitli Yönleriyle Neyzen Tevfik: Hayati, 
Kişiliği, Şiirleri, istanbul 1987; İbrahim Alaat
tin Gövsa. "Edebiyatımızda Satir Nev' i ve Ha
lil Nihad Boztepe", Edebiyat Alemi, sy. 1, is
tanbul 1949, s. 1; Yüksel Baypınar. "Hiciv Kav
ramı Üzerine Bir İnceleme", DTCFD, XXIX/1 -4 
(ı 979) , s. 31-37; Sargut Şölçün. "Tarihsel Açı

dan Hiciv ya da 'Satir'e", Türkiye Yaz1lan, sy. 
58, Ankara 1982, s. 37-38; Metin Kayahan öz
gül. "Koniçeli Musa Kazım Paşa'nın Hicivle
ri" , TK, sy. 361 ( ı99 3 ). s. 299-312. 

r 

L 

Iii M. ÜRHAN ÜKAY 

HİCR 
(~!) 

Semud kavminin 
yaşadığı kabul edilen bölge 

ve burada yer alan şehir. 

Sözlükte "menetmek" anlamında mas
dar ve "akıl ; engel, yasak; himaye, koru
nan şey" manalarında isim olan hicr keli
mesi, Kur'an-ı Kerim'de çeşitli sözlük an
lamları yanında (mesela bk. el-En'am 6/ 
!38; el-Furkan 25/22, 53; el-Fecr 89/5) yer 
adı olarak da zikredilmekte ve burada 
yaşayanlardan "ashabü'I-Hicr" diye söz 
edilmektedir (el-Hicr 15/80) . Bu bölgeye 
Hicr denilmesinin sebebi muhtemelen 
muhafazalı bir yer oluşudur (Mustafavl. II, 
184). Eski dönemlerde Hegra (Strabon'
da Egra. Pliny'de Hegra) diye anılan bu 
yerleşim merkezi, Kur'an'da olduğu gibi 

Medainü Salih'te bulunan Na bati dönemine ait kaya me
zarları - Suudi Arabistan 

ilk dönem tarih ve coğrafya eserlerinde 
de Hicr diye geçmektedir. B uranın bir adı 
da Medainü Salih olup bu adiandırma Sa
lih peygamberle ilgisi dolayısıyladır (Hea
ley, X/3 119861. s. ı 08). Zamanla Hicr adı 
terkedilmiş, bunun yerini Medainü Salih 
almıştır (Ef21Fr.J, lll, 377) . 

islami kaynaklarda Medine ile Şam ara
sındaki Vadilkura'da bulunduğu belirti
len Hicr (Yaküt, ll , 220-221) Arap yarıma
dasının kuzeybatısında, Medine-Tebük 
yolu üzerinde Teyma'nın yaklaşık 11 o km. 
güneybatısında , içinden Hicaz demiryo
lunun geçtiği sarp kayalıktarla çevrili va
dinin ve bu vadideki beldenin adıdır; bu
günkü yerleşim merkezi Ala'nın 1 S km. 
kuzeyine düşmektedir (M. BeyyGm! Mih
ran, S. 490) . 

Kur'an-ı Kerim'de belirtildiğine göre as
habü'l-Hicr dağlarda oydukları güvenli ev
lerde yaşayan. Allah'ın ayetlerinden yüz 
çevirip peygamberlerini yalanlayan bir ka
vimdi. Bir sabah vakti korkunç bir sesle 
gelen felaketle cezalandırılmışlar, yaptık

ları şeyler ve kazandıkları kendilerine fay
da vermemiştir ( el-Hicr 15/80-84 ). Asha
bü'l-Hicr'in Kur'an'da anlatılan özellikleri 
dikkate alınırsa bunların Semud kavmi 
olduğu anlaşılır. Zira ilahi ayetlerden yüz 
çevirme ve kendilerine gönderilen pey
gamberleri yalanlama, inanmayan kavim
terin ortak özelliği olmakla birlikte kor
kunç bir sesle cezalandırılma Kur'an'da 
Lut (el-Hicr 15/73; Sad 38/13-14),Şuayb 
(HGd 1 1/94; Sad 38/13-!4) ve Salih (HGd 
!1/67; el-Kamer 54/3 ı) peygamberlerin 
kavimleriyle ilgili olarak zikredilmekte, ka
yaları oyup evler yapma işi ise sadece Sa
lih'in kavmi Semud'un özelliği olarak be
lirtilmektedir (el-A'raf 7/74; eş-Şuara 26/ 
14!-159). Bu hususu dikkate alan müfes
sirler, Hicr suresinde kıssaları anlatılan 



ashabü'I-Hicr'in kendilerine Salih'in pey
gamber olarak gönderildiği Semud kav
mi olduğunu kabul etmişlerdir. Bu kavim 
Hz. Salih'i dinlemediği gibi bir mucize ve 
işaret olmak üzere yaratılan dişi deveyi 
de konan yasağa rağmen kesrnek sure
tiyle Allah'ın emrini hiçe saymış ve neti
cede helak edilmiştir. 

Hz. Peygamber Tebük Gazvesi sırasın
da Hicr'den geçerken ashabına buradan 
su almamalarını söylemiş. onların . "Biz bu 
kuyunun suyundan alıp hamur yoğurduk, 
kaplarımızı doldurduk" demeleri üzerine, 
"Öyleyse hamuru atın, aldığınız suyu da 
dökün" buyurmuştur (Buhar!. "Enbiya"'. 
17; Tecrid Tercemesi, IX, 135; Müslim, 
"Zühd", ı) . Bir rivayete göre de hamuru 
deveye yedirmelerini, devenin içtiği ku
yudan su almalarını istemiştir (Buhar!. 
"Enbiya"', ı 7). Başka bir ri vayete göre 
ise Resuluilah Hicr'den geçerken, "Ken
dilerine zulmedenlerin meskenlerine, 
onların başına gelen felaketin sizin de 
başınıza gelmemesi için ağlayarak girin, 
aksi halde girmeyin" demiş ve devesini 
hızla sürerek oradan uzaklaşmıştır (Bu
har!. "Tefs!rü'l-~ur'an", ı 5/2: Müs lim, 
"Zühd", 1). 

Na batller döneminde gelişen Hicr şeh
ri daha sonra önemini kaybetmiştir. X. 
yüzyılın başlarında İstahrl Hicr'i nüfusu 
az bir köy olarak zikreder (Mesalik, s. ı 9). 
İbn Battuta Hicr'e uğradığını, burada 
Semud kavminin kızıl kayalara oyulmuş 
meskenlerini gördüğünü, bu yapıların 
cephelerindeki nakış ve tasvir! erin parlak
lık ve canlılığını koruduğuna, içlerinde ha
la Semud kavminin iskelet kalıntılarının 
bulunduğuna şahit olduğunu kaydetmek
tedir (Seyahatname, ı. ı 19). Hicr'i ziya
ret eden ve buradaki mevcut eserler hak
kında bilgi veren ilkAvrupalı seyyah Char
les M. Doughty'dir. Doughty, 1876-1877'
de gerçekleştirdiği bu ziyareti esnasında 
buradaki Osmanlı kalesinde kalarak hem 
bölge üzerinde incelemeler yapmış hem 
de önemli kitabelerin kopyasını çıkarmış
tır. Doughty'nin Travels in Arabia De
serta (London 1888) adlı eseri bu seya
hatin ürünüdür. 1907'de Medainü Salih'
teA. Jaussen ve R. Savignac adlı iki Fran
sız papazın yaptığı ilmi araştırmanın so
nuçları da Mission arch{wlogique en 
Arabie adıyla kitap haline getirilmiştir 
(Paris 1909-1914). Bölgede 1962'de ve 
1985'te de çalışmalar yapılmıştır. 

Bölgede yaşayan bedevliere göre Hicr 
adı kuzey-güney istikametinde 3, doğu-

batı istikametinde 2 kilometrelik düz bir 
alanı ifade etmektedir. Vadi çok sayıda 
sarp kayalıkla ve çakıl tepecikleriyle çev
rilidir. Arapça. Aramice, Semud dilinde, 
Nabatlce, Lihyanlce, hatta İbranice, Grek
çe ve Latince birçok kitabenin bulundu
ğu bölgenin merkezinde eski ticaret şeh
ri Hicr'in önemli harabeleri yer alır. Çok 
sayıda çanak çömlek parçası. yapı kalın
tıları ve bir kısım ihata duvarı Hicr'in eski 
dönemdeki önemini göstermektedir. An
cak daha etkileyici olan eserler ovayı ku
şatan dağ yamaçların da, özellikle de Kas
rü'l-bint denilen kayalıkta bulunan, ço
ğunluğunu aile mezarlarının teşkil ettiği 
kalıntılardır. Genellikle ölü gömüleri ze
min altına yapılmış, bazan da ölüler ana 
odanın duvarları içine yapılan nişlere kon
muştur. Medainü Salih mezarlarının de
tayları genel olarak Petra'dakilere ben
zer. Mezarların cepheleri sahte sütunlar
la, silme ve kornişlerle donatılmıştır. Bu
ralara bazan kuş, bazan da urne (ölü ya
kı ldıktan sonra küllerinin konulduğu kap) 
motifleri işlenmiştir, ancak bu ikinciler 
genellikle kapı girişlerinin üzerine oyul
muştur. 

Vadinin doğu ağzında Cebelü İslib de
nilen kayalıklarda urne ve kuş tasvirli, 
yontulmuş sütunlu küçük nişler ihtiva 
eden kayalar vardır. Cebelü İslib merkezi 
bir alan etrafında çevrelenen kaya blok
larından oluşur. Dar bir boğazdan bu ala
na girilir. "Divan" veya "meclisü's-sultan" 
denilen bu alan üçgen şeklinde olup ge
nişliği 1 O, derinliği 12 ve yüksekliği 8 met
redir. Bu salonda dini ayinler yapılmış ol
malıdır. Bir duvarın ayırdığı kanyon un kar
şı ucunda yamacın kuzey yüzüne oyulmuş 
uzun bir kanal vardır. bununla şehre su 
getirildiği tahmin edilmektedir (Ef2 ı Fr. ı. 
lll. 377). 
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HİCR 
( .r.=Jf) 

Kabe ile 

Hi CR 

hatim denilen yarım daire şeklindeki 
duvar arasında kalan 

ve altın oluğun altına rastlayan yer. 
L ~ 

Sözlükte "engellemek. yasaklamak: bir 
şeyden bir parça ayırmak" manalarına 
gelen hicr, Kabe'den ayrılmış olmakla bir
likte onun bir parçası kabul edilen yere 
verilen isimdir. Burası, Hz. İbrahim'in oğ
lu Hz. İsmail'le birlikte inşa ettiği Kabe'
ye dahil bulunuyordu. Ancak yangın ve 
sel baskınları sonucunda yıkılan Kabe'nin 
Hz. Muhammed'in de katıldığı 605 yılın
daki yeniden inşası sırasında Mekkeliler, 
kendi aralarında topladıkları paranın Hz. 
İbrahim'in temelleri üzerine yapılan inşa
atı tamamlamaya yetmeyeceğini anlayın
ca binanın daha küçük tutulmasına ka
rar verdiler. Bu inşaat sırasında yarım da
ire şeklindeki bir yeri Ka be dışında bırak
tılar ve turasını göğüs hizasına gelen bir 
duvarla (l:ıatim) çevirip Kabe'den olduğu 
anlaşılsın diye taşla döşediler: Kabe'den 
sayıldığı halde ondan ayrı bırakıldığı için 
de "hicr" veya "hicru İsmail" adını verdi
ler. 

Hicrin tamamının mı yoksa bir kısmı
nın mı Kabe'ye dahil olduğu konusu tar
tışmalıdır. Ezraki, "Hz. İbrahim hicri, Ka
be'nin yanı başında Hz. İsmail'in koyun
ları için bir ağıl olarak inşa etmişti" diye
rek onu Kabe'nin tamamen dışında gös
termiştir (AI]baru Mekke, ı . 64-65). Ezraki 
ayrıca İbn İshak'tan naklen Hz. İsmail ile 
annesi Hacer'in kabirierinin burada ol
duğunu söyler (a.g.e., 1, 313). Resul-i Ek
rem'in Hz. Aişe'ye söylediği, "Eğer kavmin 
küfür dönemine xakın bulunmamış olsay
dı Kabe'yi yıktırıp İbrahim'in temelleri 
üzerineyeniden inşa ederdim" (bir başka 
rivayette: "dışarıda bırakılan kısmını içe
ri aldırırdım") (Buhar!, "I:Iac", 42: Nesa!. 
"I:Iac", ı 2 5) anlamındaki sözleriyle bu kıs
mın kaç arşın olduğuna dair rivayetleri 
(Şevkanl, V, 5 I) değerlendiren alimierin 
çoğunluğu, hicrin 6 ziralık (arşın) kısmının 
Kabe'ye dahil olduğunu kabul etmiştir. 
Hz. Peygamber'in Kabe'de namaz kılmak 
isteyen Hz. Aişe'ye Kabe'ye dahil olduğu
nu belirterek hicrde namaz kılmasını söy
lediğine dair rivayeti (Tirmizi, "I:Iac" , 48: 
Nesa!, "I:Iac", 128) dikkate alan bazı alim
ler ise hicrin tamamının Kabe'den oldu
ğunu ileri sürmüşlerdir. Buna göre Hz. 
İsmail ile annesinin mezarlarının hicrde 
olduğuna dair rivayet eğer sahihse me-
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