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HİDİV 
(~~) 

1867 yılından itibaren 
Mısır valilerine verilen unvan 

(bk. MISIR). 

HiDMYYE KÜTÜPHANESi 

(bk. DABÜ'I-KÜTÜBİ'I-MISRİYYE). 

HiFAo 

(bk. SÜNNET). 

HİFNİ 
(~f) 

Ebü'l-Mekarim Şemsüdd!n (Necmüdd!n) 
Muhammed b. Salim 

L 

b. Ahmed el-Hifnl 
(ö. 1181/1767) 

Halvetiyye -Şabaniyye tarikatının 
Hifniyye kolunun kurucusu, 

Şafii alimi. 

_j 

ı 

_j 

ı 

_j 
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1101 (1690) yılında Mısır'ın Bilbis şeh
rinin Hafna köyünde doğdu. H af n avi ve . 
Hafnevi nisbeleriyle de anılır. Soyu baba
annesi tarafından Hz. Hüseyin'e kadar 
ulaşır. On dört yaşında babasıyla birlikte 
tahsil için Kahire'ye giderek Ezher'e kay
doldu. Şemseddin Muhammed ei-Büdey
ri, İd b. Ali en-Numrusi ve Abdullah b. Sa
lim el-Basri gibi alimlerden icazet aldı. Şa
fii fıkhı başta olmak üzere us Gl-i fıkıh, tef
sir, hadis, kelam, mantık. nahiv, aruz gi
bi ilim dallarında geniş bir birikime sahip 
olan Hifni, Ezher'de bu ilimleri okutma
ya başladığı yıllarda tasawufa ilgi duyup 
Mukri diye tanınan Şeyh Ahmed eş-Şaze
ll'ye intisap etti. 1133 ( 1721) yılında Ka
hire'ye gelen, Halvetiyye tarikatının Şaba
niyye kolunun Bekriyye şubesinin kuru
cusu Kutbüddin ei-Bekri ile tanışınca da
ha fazla muhabbet duyduğu bu şeyhe in
tisap etti. Seyrü sülukünü onun yanında 
tamamlayarak hilafet aldı ( 1139/1727). 
1149 ( 1736) yılında şeyhini ziyaret için git
tiği Kudüs'te dört ay kaldı. 1171'de (1758) 
Ezher şeyhliğine getirildi. 1179 (1766) yı
lında hacca gitti. 27 Rebiülewel1181 (23 
Ağustos 1767) tarihinde Kahire'de vefat 
etti ve Karafe Mezarlığı'na defnedildi. 

Hifnl'nin ilim ve tasawuf çevrelerinin 
yanı sıra siyasi çevrelerde de büyük bir 
itibarı vardı. Hifniyye tarikatı Ticaniy
ye, Derdiriyye, Rahmaniyye, Ezheriyye ve 

Mervaniyye adlı beş kala ayrılmıştır. Ce-
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berti onun halifelerinden yirmi dördünün 
adını zikreder ( 'Aca'ibü'l-aşar, 1, 347-351 ). 

Bazı müridieri Hifni hakkında çeşitli risa
leler kaleme aldılar. Hasan b. Ali ei-Mek
ki'nin el-İbô.rfıt ii ba'zı ma li'ş-ŞeylJ el
lfitnı mine'l-menfı]fıb ve'l-kerfımfıt 

adlı risalesi bunlardan olup Nebhani bu 

eserden bir bölüm nakletmiştir (Kerama
tü'l-evliya', 1, 208-215). Meşhur Hanefi 
alimi İbn Abidin Hifnl'nin soyundan dır. 

Eserleri. 1. Ijaşiye 'ald Şer]J-i'l-'Az1z1 
'ale'l-Cfımi'i'ş-şagir. Süyuti'nin el- Cfı

mi'u'ş-şagir adlı eserine Azizi diye tanı
nan Ali b. Ahmed ei-Bulakl'nin es-Si
rfıcü'l-mün1r bi-şer]J-i'l-Cfımli'ş-şagir 

adıyla yazdığı şerhin haşiyesidir (l-ll. Bu
tak 1290, ı 292; 1-111, Kah i re ı 304, ı 312, 
ı 324, Az!z! şerhiyle birlikte) . Z. Enfesü 
neffı'isi'd-dürer. Muhammed b. Said el
Busiri'nin, Hz. Peygamber için yazdığı el
K.aş1detü'l-Hemziyye'ye İbn Hacer el
Heyteml'nin yaptığı el-Mine]J-u'l-Mek
kiyye adlı şerhin haşiyesi olup bu eserle 
birlikte basılmıştır (Bulak ı 292; Kahire 
ı 303, ı 307, 1322). 3. eş-Şemeretü'l-be

hiyye ii esmfı'i'ş-şa]J-fıbeti'l-Bedriyye 
(Kahire ı 940). 4. Ijfışiye "alfı Şer]J-i's-Se
mer]fand1 'ale 'r-Risaleti'l- 'Açludiyye 
(Kahire 1295; istanbul ı320) . Adudüddin 
ei-İci'nin er-Risaletü '1-vaz'iyyetü '1-'Açiu
diyye adlı eserine Ebü'I-Kasım b. Ebu Be
kir es-Semerkandl'nin yaptığı şerhin ha
şiyesidir. s. Ijfışiye 'a1e'1-Feva'idi'ş-Şin
şevriyye. İbnü'l-Mütefennine er-Rahbl'
nin feraiz ilmine dair er-Ra]J_biyye adlı 
eserine Şinşevrl'nin yaptığı şerhin haşi
yesidir. 6. Risfı1e tete'alla]f bi't-ta]flid 
ti'l-türu' il uşuli'1-tı]fh. 1. Risa1e tete
'alla]f bi-but1fıni'1-mes'e1eti'1-mü1efte

]fa ve butlfıni'1-"a]fdi'l-evve1 ba'de vu
]fü'i't-ta1fı]fi'ş-şe1fış bi-]faşdi iskfıti'l

mu]J-allil. Hülleye dair bir risaledir. 8. 
Mul]taşaru Risfı1eti'n-Nevev1 iima ye
te'alla]f bi'1-]fıyfım li-ehli'1-fa:l1 ve gay
ri ?;d1ik. Yahya b. Şeref en-Nevevl'nin Ki
tfıbü'1-K.ıyam 1i-ehli't-tekr1m ve'1-i]J_ti
rfım adlı risalesinin muhtasarıdır. 9. Ijfı
şiye "alfı Şer]J-i'l-Üşmunl. İbn Malik et
Tal'nin nahiv ilmine dair e1-Elfiyye'sine 
üşmuni tarafından yapılan Menhecü's
sfılik adlı şerh in haşiyesidir. 1 O. Risfı1e il 
fa:lli't-tesb1J:ı ve't-tehlil. 11 . Ferfı'idü 
'ava'idi Cebriyye. Ebu Muhammed Ab
dullah b. Muhammed b. Yasemini'nin ce

birle ilgili e1-Urcuzetü '1-Yfısem1niyye 
adlı manzum risalesine Sıbtü'l-Mardini'
nin yaptığı e1-Lüm"a adlı şerhin haşiyesi
dir. 12. ed-Dürretü'1-behiyyetü'1-bah1-
re ii beyani fıli'1-beyti'1-müşerrefeti 
bihimi'1-Kö.hire (bu eserlerin yazma nüs-

haları için b k. Brockelmann, GAL, 1. 36 ı, 
49ı, 621; ll, ı86, 269, 422; Suppl., ı, 47ı, 

685, 858; Il, 445) . 
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HİFNİ NA.SIF 
(._ıi.::ıli~) 

Hifn! (Muhammed Hifn!) 
b. İsmaıl b. Halil b. Nasıf 

(1856-1919) 

Mısır' da yenilik hareketlerinin 
önde gelen isimlerinden, 

şair ve yazar. 

ı 

_j 

Kahireyakınlarında Birketülhac'da doğ
du. Küçük yaşta babasını kaybettiği için 
dayısı ve babaannesinin himayesinde ye
tişti. İlk öğrenimine doğduğu yerde baş
ladı. On bir yaşlarında mahalle mektebi
ne devam ederken kendisine iyi davran
mayan hocasının yüzünden Kahire'ye gi
derek Ezher'e yazıldı. On yıllık bir öğre
nimden sonra buradan mezun oldu ve 
yeni açılan Darülulum'a girdi. Burayı da 
bitirince (ı 882) Emiriye medreselerine 

Arapça öğretmeni , daha sonra Körler ve 
Sağırlar Okulu'na öğretmen ve idareci 
olarak tayin edildi. Gösterdiği başarı üze
rine actab. münazara, inşa. belagat ve 
mantık dersleri akutmak için Hukuk Fa

kültesi'ne müderris oldu. Buradaki beş 
yıllık hocalığı sırasında bir taraftan Hu
kuk Fakültesi'ne devam ederek oradan 
da mezun oldu. 1892'de hakimlik görevi
ne tayin edilen Hifnl Nasıf bu görevini yir
mi yıl sürdürdü. Hakimlik yaptığı sırada 



Hifni Nasıf 

kendisinin de gayretleriyle 1908 yılında 
açılan Mısır Üniversitesi'nde (daha son
raki adı Kahire Üniversitesi) iki yıl sürey
le Arap edebiyatı derslerini okuttu; ayrı
ca Arap dili ve edebiyatı üzerine konfe
ranslar verdi. 1912'de Maarif Vekaleti 
Arap dili başmüfettişliğine getirildi ve 
üç yıl çalıştıktan sonra emekliye ayrıldı. 
ZS Şubat 1919 tarihinde Kahire'de vefat 
etti ve buradaki Şafii mezarlığına defne
dildi. 

Hifni Nasıf eski ve yeni kültürü iyi bilen 
bir şahsiyet olarak tanınır. Edebi sanat
ların inceliklerine vakıf, nüktedan ve ha
zırcevap bir kişiliğe sahipti. Mektupların
da Abbasi devri ediplerinden Kadi el-Fa
zı! ( ö. 596/1200) gibi seeili ve sanatlı bir 
dil kullanmış. diğer yazılarında ise sanat
sız ve sade bir anlatım yolunu tercih et
miştir. Şiirleri kolay anlaşılması bakımın
dan manzum nesir özelliği taşır. Genellik
le akıcı ve tabii bir ifadeye sahip olan şiir
lerinde zarif nüktelere (mülah). lafzi sa
natlara ve halk şiiri türlerinden zecel par
çalarına sıkça rastlanır. 

Hocaları Cemaleddin-i Efgani ile Ab
duh'un büyük ölçüde tesirinde kalan H if
ni Nasıf, daha öğrencilik yıllarında mem
leketin meseleleriyle uğraşmaya başlamış 
ve ingiliz işgaline karşı başlayan direniş
Iere hutbe ve konferanslarıyla katılmıştır. 
Çeşitli görevlerinin yanı sıra el-Ve]fö.
yi'u'l-Mışriyye, el-Ehram, el-Adab, el
Leta'it, el-Mecelletü '1-Mışriyye ve 
Ravzatü'l-medaris gibi Mısır gazetele
rinde makaleler yazmış ve bunların bir 
kısmında idris Muhammedin (Muhammed 
b. İdris) takma adını kullanmıştır. Muhte
lif vesilelerle Suriye, istanbul, Avusturya, 

Almanya, İsviçre , isveç ve bir kısım Arap 
ülkelerine seyahatte bulunmuştur. Ede
bi sanatlardaki kudreti ve gramerdeki 
geniş bilgisiyle yeni edebiyatı canlandıran 
güçlü simalar arasında yer almıştır. Eser

lerinde işlediği konular sayesinde yeni 
edebiyatın yerleşmesine, makale ve ka
sideleriyle de kuwetlenmesine yardımcı 
olmuştur. Son devirde Mısır'da ve Arap 
aleminde meşhur olan Mustafa Kamil. 
Abdülhalik Servet. İsmail Sıdki. Abdüla-

ziz Fehmi, Taha Hüseyin. Ahmed Şevki, 
Ahmed Lutfi es-Seyyid. Tal'at Har b ve 
Abdülhadi el-Cü ndi gibi edip ve siyaset 
adamları onun rehberliğinde yetişmiştir. 

Maarif vekaleti başmüfettişliği sırasın
da Arapça'nın hem halkın kullandığı ta
birlerden hem de yabancı kelimelerden 
arındmiması için çalışmış. yabancı terim
lere Arapça karşılıklar bulma ve öğretim 
dilini sadeleştirme hususunda büyük gay
retler sarfetmiştir. Bu maksatla bazı ar
kadaşları ile birlikte ilk ve orta okullarda 
o kutulmak üzere Arap dili ve belagatına 
dair modern metotla kaleme alınmış ders 
kitapları hazırlamıştır. Ayrıca kızların eği

tim ve öğretimiyle de yakından ilgilen
miş. daha sonra Bahisetülbadiye adıyla 
meşhur olan. Mısır'daki kadın hareketi
nin öncülerinden kızı Melek Hifni Nasıf'i 
resmi okullarda okutarak yetişmesini 
sağlamıştır. 

Eserleri. Hifni Nasıfın basılmış eserle
ri şunlardır: 1. Tari]]u'I-edeb ev J:ıaya
tü '1-lugati'l- 'Arabiyye (Kah i re 191 0) . el
Camiatü'l-Mısriyye'de verdiği konferans
lardan ibaret olup Arap harflerinin mah
reçlerinden, sıfatlarından. terkip ve özel
liklerinden bahseder. Dört cüz olarak dü
şünülen eserin sadece birinci cüzü ya
yımlanmıştır. 2. Dürusü'l-beldga (Bu
lak 131 O) . Lise sınıfları için ortaklaşa ha
zırlanmış ders kitabıdır. 3. ed-Dürusü'n
naf:ıviyye (I-IV, Bulak I305). Muhammed 
Diyab. Mustafa TamOm ve Muhammed 
Salih ile müştereken hazırlanan eser. Arap 
gramerini modern şekilde ele alan ilk 
gramer kitaplarından biri olup bir, iki ve 
üçüncü cüzleri ilk okullarda, dördüncü 
cüzü orta okullarda okutulmuş ve kitap 
defalarca basılmıştır. 4. el-Kıtarü's-se
ri' ii 'ilmi'l-bedi' (Kahire, ts .). S. Mü
meyyizatü lugati'I-'Arab (Bulak I 304; 
Kahire I 330). 1886'da Viyana'da toplanan 
müsteşrikler kongresine müellifin sun
duğu bildiridir. 6. el -Mu]fö.bele beyne 
lehecati ba'zı sükkani'l-]futri'l-Mışri 

(Kahire, ts.). 1889 yılında Stockholm'de 
toplanan müsteşrikler kongresinde Mar
tin Hartınann tarafından sunulan tebli
ğe cevap olarak yazılan bu risale. Mısır'
daki bazı lehçelerin karşılaştırmalı ince
lenmesinden ibaret olup müellifin vefa
tından sonra basılmıştır. 7. Zikra'I-hic
reti 'n-nebeviyye (Kahire, ts.) . 8. Şi'ru 

Efiini Naşıf (Kahire I957) . Müellifin da
ğınık halde bulunan şiirleri oğlu Mecdüd
din Nasıf tarafından bir araya getirilerek 
yayımlanmıştır. Hifni Nasıf'ın basılmamış 
bazı eserleri de şunlardır: Garibu luga
ti'ş-Şa'id, el-Emşalü'l-'ammiyye, Ri-

HiKAYE 

sal e tü 'r-ribd, el-Müsemmeyatü '1-J:ıa
dişe, Bedi'u'l-lugati'I-'ô.mmiyye, Di
vô.nü 'r-resô.'il, Risô.le fi'l-baf:ış ve'l
münd?ara, Risale fi'l-mantıli. 

Ahmed Muhammed Halefullah. Hifni 
Nasıf hakkında MuJ:ıaQ.arô.t 'an Efiini 
Naşıf kô.tiben ve bô.J:ıişen adıyla bir 
eser kaleme almıştır (Ka h i re I 961 ) . 
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Muhammed b. Salim ei-Hifni'ye 

(ö. 1181/1767) 
nisbet edilen bir kolu 
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Yalın bir olayın çevresinde 
kişilerin ilişkilerini 

aniatma esasına dayanan 

L 
edebi tür. 

_j 

Sözlükte "anlatmak. nakletmek. aktar
mak. tekrar etmek; benzemek. taklit et
mek" anlamlarında masdar olan hikaye 
isim olarak da kullanılır. Türkçe'de son 

zamanlarda ortaya çıkan öykü kelimesi 
de Arapça'daki "taklit etmek" anlamının 
karşılığı olan öykünmekten türetilmiştir. 

Olağan üstü hadiselerin konu edildiği 
destan türüyle benzer yönleri bulunması 
sebebiyle hikaye en eski edebi türler ara-
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