
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-
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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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nisbet edilen bir kolu 

L 
(bk. HİFNİ). 

_j 

ı 
HiKAYE 

ı 

( ~ ıs:.ı.JI ) 

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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sında yer alır. Ancak geçmiş çağlarda ge
rek Doğu gerekse Batı kültüründe hika
ye bağımsız bir edebi tür olarak görün
memekte. masal, fabl, menkıbe, kıssa, 

hatta fıkra ve latife gibi diğer türlerle ka
rışmaktadır. Bundan dolayı Doğu dillerin
de olduğu kadar Batı dillerinde de bu tür 
modern özelliklerini kazaomeaya kadar 
değişik adlarla anılmıştır (mesela Fran
sızca'da "masal" anlamında cont e, "anla
tım" manasında rıkit, "tarih" manasında 
histoire kelimeleri aynı zamanda hikaye 
türü için de kullanılmıştır). Araştırmacı
lar, destan ve · menkıbe gibi metinleri de 
ihtiyatlı bir yaklaşımla hikaye olarak ka
bul etmişler veya bu türleri n içindeki bir
takım epizotların hikaye olabileceğini ile
ri sürmüşlerdir. Hikaye türünün menşei
nin halk hikayesi olduğu, gerek klasik ge
rekse modern hikayenin halk hikayeleri
nin gelişmesinden doğduğu dikkate alı
nırsa başlangıçtaki bu tür karmaşıklığı
nın tabii olduğu söylenebilir. Hatta ata
sözlerinin, halk şiirlerinin ve halk mOsiki
sinin sözlü parçalarının arkasında da bi
rer hikaye bulunması gerektiği teorik ola
rak ifade edilmiştir. 

Hikaye türünün Doğu ve Batı milletle
rinde benzer bir gelişme süreci göster
mesi dikkat çekicidir. Başlangıçta Yunan 
destanlarının, daha sonra Tevrat ve İncil'
deki kıssaların Batı hikayeciliğine kaynak
lık etmesi gibi Doğu hikaye geleneğinde 
de Hint ve Cahiliye devri Arap hikayeleri
nin, nihayet Kur'an-ı Kerim'deki kıssala
rın tesiri görülmektedir. 

Dünya edebiyatlarının klasik dönemle
rinde diğer edebi türlerden gittikçe uzak
laşarak bağımsız bir tür özelliği kazanan 
hikaye örflerin, duyguların ve karakter
lerin çok defa bir macera vak'asıyla anla
tılması şeklinde görülür. Modern anlam
da hikayenin Batı'da ilk örnekleri XVIII . 
yüzyılda görülmeye başlar ve XIX. yüzyıl
da roman türünden ayrılarak adına "kü
çük hikaye" (Fr. nouvelle, ing. sh ort story, 
Alın. kurzgeschichte) denilen tür ortaya 
çıkar. Bugün dünyada hikaye denildiği za
man sadece bu küçük hikaye türü anla
şılmaktadır . . 

Arap Edebiyatı . Arap edebiyatında ede
bi tür olarak hikaye kelimesi yerine "söz, 
haber, hikaye" gibi manalara gelen kıs
sa terimi tercih edilmektedir. Kur'an'da 
özellikle peygamberlerin hikayeleri için 
kıssa yerine hikaye anlamındaki kasas ile 
hadis (söz) ve nebe' (haber) kelimeleri kul
lanılmıştır. Son devir Arap edebiyatında 
kıssa hem hikayeyi hem de romanı kap
sayan bir kavram durumundaysa da ede-
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biyat terimi olarak ifade ettiği anlama ait 
sınırlar henüz kesinleşmemiştir (Mişal 
Ası- Emll Bed!' Ya'küb. ll , 979-980; Ceb
bGr AbdünnGr, s. 2 ı 2-2 ı 3) . Bugün hikaye
nin karşılığı olarak Arapça'da kıssa, kıs
sa kasira ve uksGsa terimleri bulunmak
tadır. Bazı yazarlar kıssayı "hikaye, uksG
sa" ve "kıssa sagira" diye gruplandırırken 
bazıları da bu ayınma gerek duymadan 
hepsi için sadece kıssa kelimesini kullan
maktadır. Hikaye anlatanlara ise kass de
nilmektedir. 

Arap edebiyatında hikaye, değişik de
virlerde az çok farklılık gösteren kıssa, 
hikaye, nadire. uhdüse, hurate-huratat, 
üstüre-esatir, mesel-emsal, semer-es
mar. haber-ahbar vb. adlar altında muh
telif şekillerde eskilere kadar uzanan bir 
anlatım tarzı olarak mevcuttur. Hemen 
bütün Doğu edebiyatlarında olduğu gibi 
Araplar'da da halk hikmetini ve hayat gö
rüşünü ifade eden atasözleri birer hika
ye özeti olarak Arap dilinin ilk edebi ürün
leri arasında yer almaktadır. Her iki ifade 
şeklinin de bir taraftan bir hikmete, di
ğer taraftan bir olaya bağlanması bakı

mından atasözleriyle hikayeler arasında 
bağlantı kurulmuş ve ilk hikayelerin ata
sözlerinden çıkmış olabileceği ileri sürül
müştür. 

Arap hikayeciliğini üç dönemde ele al
mak mümkündür. 1. Cahiliye Devri. Bu 
dönemde Arap halk edebiyatının büyük 
bir bölümünü, çoğu komşu milletierin mi
tolojilerinden kaynaklanan yıldız hikaye
leri, cin ve dev masalları , atasözleri hika
yeleri veya hayvan masalları meydana ge
tirir. Ancak asıl Arap hikayeciliğinin özel
liklerini taşıyan nisbeten gerçekçi hika
yeler eyyamü'l-Arab*la başlar. Ekserisi 
Cahiliye dönemine ait olup bazıları İslami 
döneme kadar gelen ve kabileler arasın
da cereyan eden olayları içine alan eyya
mü'I-Arab'ın VIII. yüzyıldan itibaren yazı

ya geçirildiği bilinmektedir. Bazı şarkiyat
çılar Araplar'ın hikaye türüne ilgisiz kal
dıklarını ve Yunanca'dan sadece felsefe, 
tıp, matematik kitaplarını çevirdiklerini 
ileri sürmüşlerse de Bediüzzaman ei-He
medani, Araplar'ın Hz. Süleyman ve Bel
kıs efsanesini, cin masallarını , Hint, Ro
ma ve Yunan hikayelerini bildiklerini 
ortaya koymuştur. Ayrıca Mu'alla}Sat-ı 
Seb'a'da bulunan aşk ve kahramanlık hi
kayeleri, hayvan masalları ile Kusay b. Ki
lab'ın maceraları da hikaye özelliği taşı
maktadır. Öte yandan bazıları Cahiliye 
devrine ait olan ve daha sonra yazıya ge
çirilen "siretü Antere, siretü'z-Zir Salim, 
kıssatü Bekir ve Tağlib, kıssatü'I-Burak, 

kıssatü Beni Hilal, kıssatü ZennGbiyye, 
Zatü'I-Himme, siretü Seyf b. ZGyezen, si
retü's-Sultan ez-Zahir Baybars" gibi hi
kayeler, hem roman hem de hikaye türü
nün gelişmesinde kısmen etkili olmuştur. 
Yine Cahiliye devrinde kıssacılar tarafın
dan anlatılan ahbar ve kıssalar da döne
min bazı canlı hayat sahnelerini aksettir
mektedir. 

z. İslami Dönem. Hemen tamamı şifa
hi olarak intikal eden ve ancak İslami
yet'ten çok sonra yazıya geçirilen Arap 
halk hikayelerinden bazıları Kur'an-ı Ke
rim'de örnek kıssalar şeklinde zikredil
miş, bir süre kıssalara tahsis edilmiş (ei
Kasas 28/2 5) ve bazı peygamberlerin ka
vimleriyle olan ilişkileri anlatılmıştır (el
Enbiya 2111-1 12). Kur'an'da mevcut hi
kayeler insanlar arasında büyük bir rağ
bet görmüş, ihtiva ettikleri ahlaki ve ta
rihi derslerle üsiGpları birçok edibe ilham 
kaynağı olmuştur. Nitekim Muhammed 
Ahmed Halefullah, hikaye türündeki bü
tün edebi ölçülerin Kur'an'da nakledilen 
kıssalarda mevcut olduğunu belirtmek
tedir ( el-Fennü 'l-kaşaşi fi'l-~ur'ani'l-Ke

rim, s. 261; ayrıca bk. Me'mGn Ferlz Cer
rar, s. 31-51) . 

Emeviler devrinde diğer edebiyatlarla 
başlayan temas sonunda hikaye türüne 
ait motifler taşıyan bazı eserler Arap ede
biyatma girmeye başlamıştır. Bunlardan, 
çeviri yoluyla Farsça'dan Arap edebiya
tma girmiş olan Hint kökenli Kelile ve 
Dimne daha sonra birçok hikaye yazarı
nın dikkatini çekmiş; muhtevalarında fel
sefi konular yer alan ve bazıları manzum 
olan es -SadiJ:ı ve'l-bôgım (İbnü ' l-Heb
bariyye, ö. 509/1115), Fakihetü'l-}Juleta' 
(İbn Arabşah). el-İnsan ve'l-J:ıayevan 
(İhvan-ı Safa). Sülvanü'l-mutô' ii 'udva
ni'l-etbô' (İbn Zafer) ve lfikôyetü Ebi'i
Kasım el-Bagdadi gibi eserler kaleme 
alınmıştır. öte yandan III.(IX.) yüzyılda 
Arap edebiyatma yine Farsça Hezar Ef
sane'nin çevirisi yoluyla giren "elf leyle 
ve leyle" (binbir gece). hikaye türüne köp
rü vazifesi gören eserler arasındadır. 

Cahiz'in Kitabü'l-Bu}Jala' adlı eseri, 
İbn BattGta'nın seyahatnamesinde yer 
yer rivayet edilen hikayeler, "nevactiru Eş
'ab, nevactiru CuJ:ıa" gibi halk hikayeleri, 
Ebü'I-Ferec İbnü'I-Cevzi'nin A}Jbôrü'l
J:ıam}Sa ve'l-mugaffelin'i ile Kitabü'l
Ez,kiya'sı, İbn Sina. İbn Tufeyl ve İbn 
Rüşd'ün felsefi hikayeleriyle Ebü'I-Aia ei
Maarri'nin sembolik hikayesi Risale
tü'l-gufran, Arap edebiyatı hikaye türü
·nün tarihi örnekleri arasında yer almak
tadır. 



Daha çok sosyal sıkıntıların edebi bir 
üslupla dile getirildiği "makame*" deni
len küçük hitabeler de kısmen kısa hika
ye (uksGsa) özelliği taşıyan eserlerdir. Ma
kame yazarları arasında Bedlüzzaman el
Hemedanl (ö. 398/ 1008), Harlrl. İbn Nakl
ya. Zemahşerl ve Ebü't-Tahir el-EşterkQ
nl gibi şahsiyetler bulunmaktadır. Arap 
hikaye sanatının ilk tezahürleri olarak ka
bul edilen makameler, Arap dünyasında 
eski edebi eserlerin benzerlerinin ortaya 
konulması şeklinde başlayan kalkınma 

hamlesinin görüldüğü XIX. yüzyılda özel
likle toplumsal olayların eleştirisinde kul
lanılan bir tür olmuştur (Naslf ei-Yazid, 
Ahdeb, Ferld Vecdl) 

3. Modern Arap Hikayeciliği. XVlll. yüz
yılın sonunda Napolyon'un Mısır'ı ele ge
çirmesi ve XIX. yüzyılda Fransızlar'ın bazı 
Arap topraklarını işgaliyle buraların eko
nomik ve politik yönden Avrupa hakimi
yetine girmesinden sonra Batı ile Arap 
dünyası arasında öncekilerden farklı yeni 
bir edebi ilişki başlamıştır. Bu dönemde 
Arap hikayeciliği destani etkilerden sıyrı
larak yapı itibariyle Batı kaynaklı modern 
küçük hikayeye doğru bir adım atmıştır. 
Yeni okulların açılması. öğrenim için Av
rupa'ya talebe gönderilmesi, Rifaa et
Tahtavl ile başlayan tercüme faaliyeti, 
1822'de Mehmed Ali Paşa'nın Bulak'ta 
kurduğu matbaanın ardından Arap dün
yasında yayılmaya başlayan matbaacılık 

ve buna paralel olarak gelişen gazetecilik 
yeni bir n es lin yetişmesine yol açmış ve 
yeni edebi türleri n doğup yayılmasını hız
landırmıştır. Bu yeni nesil Avrupa edebi
yatiarına ait eserleri asıllarından okuma
ya, roman ve hikayelerden başlayarak çe
viriler yapmaya koyulmuştur. İlk çeviriie
rin bir kısmı serbest adaptasyonlar şek
linde yapılıyor. hatta bazı mütercimler, 
Mustafa Lutfi ei-Menfelütl'nin Mecdu
Jin'inde görüldüğü üzere hikayede oku
yucuların beklentileri doğrultusunda de
ğişiklikler yaparak onu kendi eseriymiş 
gibi gösteriyordu. Bu ilk dönemden son
ra modern hikaye türünün Arap edebi
yatma geçişinde önemli bir paya sahip 
olan, kadrosu içinde Ham Mutran, Cibran 
Ham Cibran. Muhammed Hüseyin Heykel, 
Taha Hüseyin ve İbrahim el-Mazinl gibi 
şahsiyetlerin bulunduğu bir çeviri hare
keti dönemi yaşanmıştır. Ayrıca Mısır'da 
Kevkebü 'ş-şar]f gazetesi yayımını tama
men hikayeye ayırarak bu alanla ilgilenen
leri cesaretlendirmiştir. 

Tercüme hareketiyle başlayan Batı'ya 
açılma, diğer edebi türlerde olduğu gibi 
hikayede de tercümeden taklide, taklit-

ten oruınal eseriere geçişi sağlamıştır. 
Arap dünyasında modern anlamda hika
ye türü ilk defa Mısır'da doğmuş. ardın
dan diğer ülkelere yayılmıştır. Mısır. Suri
ye ve Irak'ta şekillenen modern Arap hi
kayesiyle ilgili faaliyetler için, XX. yüzyılın 
başından I. Dünya Savaşı'na, I. Dünya Sa- . 
vaşı'ndan Il. Dünya Savaşı sonlarına ve 
1950 yılından günümüze kadar olmak 
üzere başlıca üç devre kabul edilmek
tedir. 

Abdullah Nedlm'in(ö. 1314/1896) et
Tenkit ve't-tebkit gazetesinde, Muham
med Lutfı Cum'a'nın MüsfımerÇıtü'ş-şa'b 
dergisinde neşrettiği hikayelerle Mustafa 
Lutfi el-Menfe!Qtl'nin Fransızca'dan uyar
ladığı hikayelerden oluşan el-'Ab erfıt 

( ı 9 ı 5) adlı eseri modern hikaye türünde 
atılmış ilk ve önemli adımlardandır. An
cak Mısır'da modern hikayenin ilk örnek
leri Muhammed Teymür tarafından ka
leme alınmıştır. Bazı araştırmacılar, onun 
Fi'l-K.ıtfır adlı eserini (Kahire 19 15) Arap 
edebiyatının ilk modern hikayesi olarak 
kabul etmektedirler. Ayrıca Salih Harndi 
Hammad, Mahmud İzzl, Mlha'il Nuayme. 
Muhammed Lutfi Cum'a, Iraklı yazar 
Mahmud Ahmed es-Seyyid, Mehcer ede
biyatında Cibran Ham Cibran, Lübnan'da 
Sel'im ei-Bustanl gibi hikayecilerin de bu 
alanda önemli katkıları bulunmaktadır 
(M. A. Hafad, el-Edebü'l-'Arabi el-f:ı,adlş, 

lV, 146- 148). Avrupa'ya gittiği yıllarda ti
yatro ile ilgili inceleme ve araştırmalar 
yaptıktan sonra hikayeye yönelen Mu
hammed Teymür'un kahramanlarını orta 
tabakadan seçtiği, mükemmel çevre tas
virleri yaptığı ve genel olarak realist bir 
tavır içinde olduğu görülür. Teymür'un 
hikayeleri Md terfıhü'l-'uyun adı altın
da neşredilmiştir (Kahire 1922) . Üs!Qbu 
daha çok TeymQr'u andıran Isa Ubeyd ise 
İnsan hfım (Kahire 1921) ve Şüreyyfı 
(Kahire 1922) adlı eserlerindeki tahlil ve 
tasvirleriyle Emile Zola'ya benzetilmek
tedir. 

Arap kültürünün vazgeçilmez değerle
rini yeni çağa taşımak, çağdaş medeniye
tl yakalamak ve edebiyatta milllleşme dü
şüncesini güçlendirmek amacıyla ı. Dün
ya Savaşı yıllarında kurulan ve Yahya Hak
ki, Mahmud Tahir Laşin, İbrahim el-Mıs
rl. Hüseyin Fevzi, Hasan Mahmud gibi 
isimlerden oluşan el-Medresetü'l-hadlse 
grubunun çalışmaları da modern Arap 
hikayesinin gelişmesini hızlandırmıştır. 
Grubun lideri olan Mahmud Teymür. kar
deşi Muhammed Teymür'un yolundan 
giderek onun hikayede başlattığı hareke
ti daha da ileriye götürmüştür. Fransız 
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hikaye yazarı Guy de Maupassant'ın et
kisinde kalarak insan hayatıyla ilgili hi
kayelere ağırlık veren Mahmud Teymür 
eş-Şey]] Cum'a ve ]fışaş ul]rfı (Kahire 
I 925). 'Ammü Mi tv elli ve e]faşiş u]]rfı 
(Kahire 1925), eş-Şey]] Seyyid el-'Abit 
ve e]faşiş ul]rfı gibi hikaye kitaplarıyla 
Arap ülkelerinde olduğu kadar Avrupa'
da darağbet görmüştür. Özellikle 1930'
dan sonra Mısır'da hikaye için özel bölüm
ler ayıran birçok dergi ve gazete yayım
lanmaya başlamış, er-Rivfıye dergisi say
falarını tamamen hikayeye tahsis etmiş
tir. Kadın ve erkek arasındaki psikolojik 
ilişkiyi başarıyla tasvir eden İbrahim el
Mazinl Fi't-Tari]f (Kah i re ı 937). el-Ma
şi (Kahire 1937). Şundı1]fu'd-dünyfı ve 
Mine'n-Nfıfi?:e gibi hikaye kitaplarında, 
birçok edebiyatçın ın aksine edebi Arapça 
ile halk dilini birbirine yaklaştı rm aya çalı
şarak herkes tarafından okunacak eser
ler yazmayı amaçlamıştır. 

Modern Arap hikayeciliğinin ikinci dö
nemi içinde birçok Arap ülkesi bağımsız
lığına kavuşmuş, her ülkenin milll hikaye
cileri yetişmiş ve Arap hikayeciliğinde çe
şitli cereyanlar ortaya çıkmıştır. ll. Dün
ya Savaşı yıllarındaki durgunluğun ardın
dan ortaya çıkan siyasi, dini ve iktisadi 
patlamalar, bütün edebi türlerde olduğu 
gibi hikayede de daha gerçekçi bir tavrın 
gelişmesine yol açmış; kadın hakları, zen
gin- fakir ayırımı. siyasi mesel eler, top
lumdaki bazı dengesizlikler gibi yeni te
malar ilk sırayı almıştır. Bu dönemde adı 
duyulan ve hikaye alanında Mısır ve Arap 
dünyasının önemli bir ismi olan Taha Hü
seyin kendi hayat hikayesini anlattığı el
Eyyfım ile bazıları tercüme olmakla be
raber içinde kendi hikayeleri de bulunan 
el-Mu'a?:?:ebun fi'l-Arz ( 1949). el-lfub
bü 'z-zfı'il, ljıtbetü 'ş-şey]], A./:ılfımü 
Şehrfızfıd gibi eserlerinde Mısır halkının 
yaşadığı zor şartları ve sosyal değişimi sa
de bir dille anlatmıştır. Daha çok Maupas
sant'ın etkisinde kalan Yusufes-Sibal ise 
Atyfıf (Kahire 1947), İşnetfı 'aşerete im
re'eten (ı 948), ljabfıya'ş-şudur ( Kahi
re 1948), Şuver tıb]fu'l-aşl (Kahire 1951) 

gibi hikaye kitaplarıyla tanınmıştır. 

ll. Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan 
üçüncü dönemde hızlı bir gelişme kayde
den hikaye, 1960'lı yıllarda devletin tiyat
roya daha fazla önem vermesiyle kısmen 
duraklamıştır. Edebi çalışmalarına 1938'
de hikaye ile başlayan Nedb MahfQz, uzun 
bir aradan sonra tekrar bu türe dönerek 
hikayelerini Dünya'lliih (Kahire 1963). 

Beytün seyyi'ü's-süm'a (Kahire 1965), 

ljammfıretü'l-Mti'l-esved (Kahire 1969). 
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Jjikfıyat bila bidaye ve la nihdye (Ka
hi re 1971), Ta]J.te'l-mi?:alle (1991) gibi 
eserlerinde toplamıştır. Diğer taraftan 
19SO'Ii yıllarda edebi faaliyete başlayan 
Yüsuf İdrls hikayelerinde küçük bir çocu
ğun iç dünyasını, duygu ve düşüncelerini 
yeni bir üslüpla anlatırken modern Arap 
hikayesinin hayli yol aldığını ortaya koy
muştur. Ayrıca Tevfik el-Hakim'in felsefi 
muhtevalı hikayeleriyle Ahmed Şevki'nin 
manzum fabl tarzındaki sembolik hika
yesi Divanü'l-ettdl de bu dönemin anıl
maya değer eserlerindendir. 

Bunların dışında Abdurrahman eş-Şer
kavl, Te'allemtü'l-l).ub (Ka hi re 1961) adlı 

hikayesiyle ödül kazanan Neval es-Sa' da
vi. Sükeyne Fufıd, İhsan Kemal, Cemal ei
Gitanl, Said ei-Varaki, Mahmud Receb Ha
fız. İhsan Abdülkuddus, Muhammed Ab
dülhallm Abdullah, Yusuf Cevdet es-Seh
har, Selahaddin Zihnl ve Servet Ab aza ta
nınmış Mısırlı hikayecilerdir. 1960'tan 
sonra Kahire'de yayımlanan sanat ve ede
biyat dergileri arasında sadece hikayeye 
ayrılan el-Kışşa, hem yeni hikayecilerin 
yetişmesine hem de Arap hikayesinin 
dünya edebiyatı seviyesine yükselmesine 
katkıda bulunmuştur. Dergide ilk defa hi
kayeleri yayımlanan Yusuf İdrls, Neval es
Sa'davl, Cemal el-Gitanl, Yusuf ei-Kald gi
bi yazarların hikayeleri çeşitli Batı ve Do
ğu dillerine tercün:ıe edilmiştir. 

Ortadoğu Arap Hikayeciliği. 1. Dünya 
Savaşı'na kadar Beyrut, Ortadoğu'da kül
tür faaliyetlerinin merkeziydi. Modern 
edebi türleri tanıma bakımından Lübnan 
Arap ülkeleri arasında en önde bulunan 
iki ülkeden biridir. Kendisi de önemli bir 
hikayeci olan Süheyl İdrls. Araplar'da mo
dern hikaye tarzının ilk olarak Lübnanlı 
yazarlar kanalıyla Mısır'da ve Mehcer Arap 
edebiyatının cereyan ettiği Amerika'da 
geliştiriidiğini ileri sürmektedir (Me'mQn 
Ferlz Cerrar, s. 36) . Lübnan'da hikaye Sefim 
ei-Bustanl ( ö. 1302/1884) gibi yazarlar eliy
le çok erken bir dönemde romandan da 
önce başlamış. asıl gelişmesi ise ll . Dün
ya Savaşı'ndan sonra olmuştur. Mehcer 
edebiyatının önde gelen temsilcilerinden 
olan Cibran Halil Cibran'ın (Cübran) ~ra'i
sü'l-mürılc (Beyrut ı 906) ve el-Ervd]J.u'l
mütemerride (Beyrut 1908) adlı roman
tik eserlerinde toplumda yaygın olan kö
tülüklerden kurtulmak için tabiata sığın
ma düşüncesi işlenmektedir. Canlı, alay
cı ve iğneleyici üslübuyla dikkat çeken Cib
ran'ın eski ve yeni, geri kalmışlık ve me-

. demilik çatışmalarını ele alan hikayelerin
de Yeni Dünya (Amerika kıtası) olarak ad
landırılan çevrenin tesiri gözlenir. Lübnan 
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ve diğer Arap ülkelerinde önemli bir yeri 
bulunan Marun Abbud A./:fzamun ve ce
bd bire (Beyrut 1948). El).Qdi§ü'l-./:farye 
ile (Beyrut 1956) Vücılh ve ]J.ikaydt'ta 
( Beyrut 1962) Lübnan köylerindeki haya
tı anlatır. Lübnan'ın adet ve gelenekleri
ni canlı bir dille ifade eden Halil Takıyyüd
din, olayları tahliledişive tasvir gücünün 
mükemmelliğiyle tanınan Tevfik Yusuf ei
Awad, hikayeleriyle okuyucuların büyük 
ilgisini çeken Said Takıyyüddin ve Leyla 
Ba'lebekki de bu sahada zikredilmesi ge
reken şahsiyetler arasındadır. Daha çok 
Rus edebiyatçılarının etkisinde kalan Ml
Mil Nuayme Araplar'ın Maupassant'ı ola
rak nitelendirilmiştir. Yazar Şavtü'l-<alem 
(Beyrut 1948). en-Nur ve'd-deycur (Bey
rut 1950) gibi kitaplarında yer alan hika
yelerinde olayları realist bir yaklaşımla ele 
almış, yer yer psikolojik tahliller de yapmış
tır. Mehcer edebiyatının temsilcilerinden 
olan Nuayme'nin hikayelerindeki en önem
li tema, vatandan göç ile bunun doğur
duğu ıstırap ve felaketierin insan ruhun
da meydana getirdiği çatışmadır. Onun 
Kan e ma kan e (Beyrut ı 927) adlı eserin
de yer alan "el-c~r" i veya "Senetühe'l
cedlde"yi Arap edebiyatının ilk modern 
hikayesi kabul edenler vardır. Aynı yaza
rın Ekfıbir (Beyrut 1956) adlı hikayesi de 
hem teknik hem de işlediği konular bakı
mından modern özellikler taşır. Mehcer 
edebiyatının Emin b. Faris er-Reyhfınl. İl
yas Kunsul ve Jjikfıyatü mehcer adlı mi
zahl eseriyle dikkati çeken Abdülmeslh ei
Haddad gibi temsilcileri de bulunmakta
dır. 

Suriye hikayeciliği Mısır ve Lübnan'da
kine benzer şartlar altında ortaya çıkmış, 

uzun süre Maupassant'ın etkisinden kur
tulamamış. XIX. yüzyılın sonlarında baş
layan milli uyanışla tarihi bir mecraya gir
miş, daha sonra eski ve yeninin mukaye
sesinden doğan sosyal bir muhteva ka
zanmıştır. Burada hikaye türünün tem
silcileri arasında Ali et-Tantavl. Selahad
din ei-Müneccid, Fi ./:fuşılri Dımaş./:1' (Dı
maşk 1 937) adlı eseriyle Muhammed en
Neccar ve Ali Hulki gibi isimler bulunmak
tadır. Abdüsselam b. Aliei-Uceyfi Bintü's
Sahire (Dımaşk 1948). el-Jjub ve'n-nefs 
( Dımaşk ı 959). el-Ija'in ( Dımaşk 1960) 

gibi hikaye kitaplarıyla Suriye hikfıyecili
ğini belli bir seviyeye ulaştırmıştır. Özel
Iikle Bintü's-Sahire teknikaçıdan Suriye 
hikayeciliğinin önemli bir noktaya geldi
ğini gösterir. Suriye hikayeciliğinde Vidfıd 
Sekfıklnl, Selma ei-Kezberl, Ülfet, Zekeriy
ya Tamer, Becfı' Hakki, Adnan Dauk, Muh
sin Yüsuf, Velid Mi'marl, Velid İhlas!, Ko-

Jet H url, Gade es-Semman, Kamer Keyla
nl ve Eşya' şagire (Beyrut ı 954), e:f-~ıl
lü'l-kebir (Beyrut ı 956) gibi eserleriyle 
tanınan Filistin doğumlu Semlre Azzam 
bu alanda kaydedilmesi gereken diğer 
isimlerdir. 19SO'den sonra Suriye'de hi
kaye türünün diğer edebi türler karşısın
da tercih edildiği ve romandan daha hız
lı geliştiği görülmektedir. Bunun çeşitli 
sebepleri vardır. 19SO'Ii yıllarda Suriye'de 
yaşanan siyasi çalkantılar, hikayenin si
yasi ve içtimal hedeflere varabiirnek için 
uygun bir vasıta olarak görülmesine yol 
açmıştır. 19SS yılından sonra birçok ga
zete ve dergi, sayfalarında hikayeyede 
yer vermeye başlamıştır. Ancak hikaye
nin teknik ölçülere uygun olmasından çok 
siyasi hedeflere hizmet etmesinin ön 
planda tutulması bu türü olumsuz yön
de etkilemiştir. 1960 ' 1ı yılların hikayeciliği 

hemen hemen 19SO'Ii yılların devamı gi
bidir. Özellikle 1970'1i yılların ikinci yarısın
dan sonra sık sık düzenlenen hikaye ya
rışmaları, bu türün eski sınırlarını aşarak 
yeni konular ve yeni üsluplar kazanması
nı sağlamıştır. 

Irak hikayeciliğinde önce Mısır ve Lüb
nan, daha sonra Batı ve Osmanlı tesiri gö
rülür. Bu ülkede hikayenin geçmişi 1908'e 
kadar uzansa da modern edebi hikaye
nin ölçülerine uygun eserler 1930 nesiinin 
kaleminden çıkmıştır. Aralarında, et-Ta
la'i< (Bağdad ı 929) adlı eseriyle Türk hi
kayecisi Ömer Seyfeddin 'in etkisinde ka
lan Mahmud Ahmed es-Seyyid, el-Jjase
dü'l-evvel (Bağdad ı 930) adlı eseriyle 
Enver Şaül, ~?:ametün fariga ile Zün
nQn Eyyub , Üsretü ümm Miha'il ve 
Jja'irıln ile Abdülhak Fazı!, A]J.rar ve 
nbid ile Şalum Derviş gibi isiınierin bu
lunduğu bu ilk nesil yabancı baskısından 
kurtulma, fakirlik, hastalık ve cehaletle 
mücadele gibi temaları işlemiştir. Mo
dern Irak hikayesinin doğuşunda payı olan 
Ca'fer ei-Halill. gayretli bir yazar olması

na rağmen alışılmış kalıpların dışına çı

kamamıştır. 1940'1ı yıllarda fazla bir ge
lişmenin görülmediği Irak'ta 19SO'Ierde 
içtimaL fikri ve edebi açıdan önemli atı
lımlar kaydedilmiş, özellikle Ali ei-Hakfı
nl'nin Necefte el-Beyan adlı bir dergi çı
karıp hikaye yarışmaları düzenlemesin
den sonra daha önceki edebi sınırların dı
şına çıkan Abdülmedd Lutfi, Hems mü b
hem ile Fuad Tekerli, Nezar Selim, Şakir 
Hasbak, Jjaşidü'r-rel).Q ile (Bağdad ı 954) 

Gaib Tu'me Ferman, Mücrimıln tayyi
bıln ile Mehdi Isa es-Sakr, Abdullah Ni
yazi ve Neşidü '1-Arz ile Abdülmelik Nuri 
gibi isimler hikaye tekniğini geliştirmiş-



lerdir. Kültür açısından da bir ilerlemenin 
kaydedildiği bu dönemde adı geçen ya
zarların iç monolog tekniğiyle sosyal ko
nulara eğildikleri dikkati çekmektedir. 
Bu arada hikayelerde milliyetçi fikirler de 
yavaş yavaş kendini hissettirmeye başla
mıştır. 1958'de siyasi atmosferden olum
suz yönde etkilenen hikayede 196S'ten 
itibaren önceki çalışmalardan kopuk ve 
düşük tempolu bir hareketlenme görü
lür. Adil Kamil. Musa Kirldl, Yahya Cevad. 
Basim Hammı1dl, Şevô.ri' Zer ]:fa ile (Bağ
da d 1976) Münlr Abdülemlr ve ljamô.
mü's-sa'ô.de ile (Bağdad ı964) Hudayr 
Abdülemlr gibi genç hikayeciler bu dö
nemde kayda değer yazarlar olarak gö
rülmektedir. Irak hikayeciliği 1976'dan 
sonra genç neslin ortaya koyduğu sosyal, 
psikolojik ve yeni Batılı metot ve anlatım 
teknikleriyle muhteva ve üslı1p bakımın
dan çok ilerlemiştir. Başta Abdurrahman 
er-Re biT (er-Rubey'i). Abdüssettar N asır. 
Fuad Tekerli ve Gazi el-Abbadi olmak üze
re birçok Iraklı hikayecinin eseri çeşitli 
dillere tercüme edilmiştir. 

Filistin'de modern edebiyatın oluşu
munda özellikle Rus edebiyatın dan yapı
lan çeviriterin önemli rolü vardır. Çeviri 
hareketine öncülükyapmış olan Ham Bey
des'in Mesô.riJ:ıu'l-e?;hô.n adlı eseri (Ka
hi re ı 924) ilk hikaye örneklerinden biri 
olarak kabul edilir. Savaşlar dolayısıyla 
edebi çalışmaların sürekli kesintiye uğra
dığı bölgede Necati Sıdki sembollerle do
lu iğneleyici üs!Gbuyla el-El;)avô.tü'l-J:ıa
zinô.t (Kah i re ı 953). Abdülhamld Yasin 
zaman zaman psikolojik tahliliere yer ver
diği El;faşiş (Filistin ı 946). Gassan Kene
fanl Mevtü seriri ral;fmi 12 (ı 96 ı). Ar
zü'l-burtul;fdli'l-J:ıazin (Beyrut ı963) ve 
'Alem leyse lenô. gibi eserleriyle tanın
mıştır. 1967 öncesinin özelliklerini taşı
yan ljubzü'l-ô.l;)arin adlı eserinde Mah
mud Şükayyir, ezilmiş insanları ve top
lumsal ıstırapları dile getirirken iç ve dış 
dünyanın bir arada verildiği bir iç mono
log tekniği kullanmıştır. 1967 yılı. İsrail 
karşısındaki ağır yenilgiyi takip eden olay
lar dolayısıyla Filistin hikayeciliği için de 
önemli bir tarih olmuştur. Nitekim 1967 
öncesi ve sonrası nesilleri arasındaki ko
pukluk bunların yazdıkları hikayelere de 
hem şekil hem muhteva bakımından yan
sımıştır. Bu tarihten sonra işgal altındaki 
Filistin'de Yahya Yahlüf. Reşad Ebu Şaver. 
Ham es-Sevamirl. Muhammed Neffa', Ga
rlb Askalanl, Süleyman Natı1r, İbrahim 
Ebu N ab ve Salih Ebu İsba' gibi hikayeci
ter görülür. Ancak siyasi sebeplerle bir
çok aydının başka ülkelerde yaşamak zo-

runda kalmasının da etkisiyle Filistin hi
kayeciliğinde önemli bir gelişme olma
mıştır. 

Ürdün'de hikaye, Ruks b. Zaide el-Aii
zl'nin ljalibünô. Şirô.ni örneğinde oldu
ğu gibi halk hikayelerine benzer bir tarz
da ortaya çıkmıştır. Daha sonra Hüsnü Fe
riz. Tsa en-Naı1rl, aslen Filistinli olup 1940 
yılında Ürdün'e yerleşen ve hikaye kitap
larında toplumdaki sosyal farklılıklar ve 
sınıf çatışmaları gibi konuları işleyen Mah
mud Seyfeddin et-Tran! gibi yazarların 
eserleriyle hikaye bir mesafe katederek 
Mahmud TeymOr gibi yazarların ulaştığı 
düzeye çıkmıştır. Mô. el;falle'ş-şemere 
(Am man 1 962) ve Ma'a'n-nô.s (Amman 
ı 956) gibi hikaye kitapları bulunan Trant. 
Mahmud Teymür'un yolunu takip etme
sine rağmen bazı yazarlarca hikaye tek
niği bakımından ondan üstün kabul edil
miştir. Daha çok realizmin etkisinde ka
lan Emin Faris Melhes, Min vaJ:ıyi'l-vô.
l;fi' adlı eserinde yer alan başarılı hikaye
leriyle Ürdün hikayesini önemli bir sevi
yeye yükseltmiştir. Eserlerinde semboliz
me önem veren yeni nesil hikayecileri ara
sında Cemal Hemdan. Subhl Şahrı1r. Fah
rl Kı'var, Meryem Cebir Feriha, İbrahim 
el-Abs! ve Esrô.ru sô.'ati'r-reml, İntihô.
kü müdüni'l-mô.', Men yaJ:ıruşü'l-baJ:ır 
(Amma n ı 986). eş-Şaf'a (Bağda d ı 978) 

gibi hikaye kitaplarında insanın iç dünya
sını keşfetmek için ciddi bir gayret sar
feden İlyas Ferkı1h bulunmaktadır. 

Kuzey Afrika Hikayeciliği. Fas'ta yeni 
hikaye XX. yüzyılın başlarında Ebu Şuayb 
ed-Dükall. İbn Şakrı1n, Muhammed Gır
rld ve Muhammed Musa gibi şahsiyette
rin makame taklidi eserleriyle başlamış
tır. Yayın hayatına giren gazetelerin sağ
ladığı imkantarla 1930'lu yıllarda daha 
edebi bir şekil alan hikayenin ilk ciddi 
temsilcileri olarak Abdülmecld b. CellGn, 
Fô.s ii seb'i l;fışaş adlı eseriyle Abdurrah
man el-Fast. toplumun çeşitli meseleleri 
arasında insan psikolojisini başarılı bir şe
kilde tasvir eden Ahmed Bennabl ve bu 
ülkedeki ilk kadın hikayeci Meliketü'l-Fa
sl zikredilebilir. Modern anlamda hikaye
nin 19SO'li yıllardan sonra görülmeye baş
landığı Fas'ta, fakir tabakanın problem
leri ve toplumun bunlara bakışının işlen
diği Mevlô.ye adlı eseriyle (Darülbeyza 
ı 964) Abdülcebbar es-Suheyml. es-SaM 
adlı eserinde toplumun ıstırap ve prob
lemlerini dile getiren Muhammed Bu'IG. 
Abdülkerlm Gallab. Muhammed Berra
de, Muhammed Hızır er-Reysı1nl, Zeyneb 
Fehml ve romantizmin öncülerinden Mu
hammed Sabbağ, Li-yesküti'ş-şamt (Da-
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rülbeyza ı 967), eş-Şavt ve'ş-şılre (Darül
beyza ı 987) adlı hikaye kitaplarıyla Fas 
toplumunda sosyal ve aitevi ilişkilerle da
ha birçok konuyu modern hikaye üslGbu 
içinde anlatan Hannase BenOne zikredil
mesi gereken isimlerdir. Hikaye türüne 
yeni bir şekil kazandıran İdrls el-HGrl ile 
Muhammed Zefzafın bu türdeki çalışma
ları da dikkat çekicidir. 

Cezayir'de modern hikaye çok geç bir 
dönemde Mısır, Lübnan ve Batı'dan ge
len yayınlar vasıtasıyla tanınmıştır. 1930'
lu yıllarda hikaye şeklinde bazı yazılar ka
leme alınmışsa da özellikle ülkenin bağım
sızlıQa kavuşmasından sonra (ı 962) mo
dern hikaye Arapça'nın yanı sıra Fransız
ca olarak da kaleme alınmaya başlanmış
tır. Cezayir'in modern hikayecileri arasın
da Dul;)ô.n min l;falbi adlı eseriyle Tahir 
Vattar, el-Eşi"atü's-seb'a ile Abdülha
mid HeddGka. Fi'l-Mal;fhô. ile (Beyrut 
ı 964) Muhammed Dlb. Ebü'l-ld DGdG, 
Ahmed Rıza Havhı1. Ahmed Münewer gi
bi isimler sayılabilir. 

Tunus'ta hikaye tarzındaki ilk örnekler 
190S'te verilmeye başlanmış. ancak mo
dern hikayeyi hazırlayıcı asıl çalışmalar 
1940 yılına doğru el-'Alemü'l-edebi ad
lı dergide Zeynelabidln es-Senı1sl. Abdü
laziz el-Vuslatl ve Mustafa Hurayyif tara
fından yapılmıştır. 1937'de yayımlanan el
Mebô.J:ıiş dergisinde, derginin yayımcısı 
Muhammed el-Beşrı1ş'un yanı sıra birçok 
hikayesi sinemaya uyarlanan Ali ed-Dua
cl, Muhammed Ali el-Ureybl, Mahmud el
Müs'adl gibi isimterin Tunus hikayeciliği
nin gelişmesinde önemli rolleri olmuştur. 
19SS'te Muhammed Mezali tarafından 
çıkarılan el-Fikr dergisinde yeni konula
rın işlendiği örneklerle hikayede bir baş
ka dönem başlamış, 1964'te kurulan Na
di'l-kıssa adlı kulübün de etkisiyle yeni 
ilerlemeler kaydedilmiştir. Kurtuluş sa
vaşı ruhuyla yetişmiş olan Semlr el-Ayya
dl. Mahmud et-TGnisl. Muhammed Re
şad el-Hemzavi, Muhammed Ferec eş-Şa
zill, Fatıma Selimi gibi hikayeciler bu alan
da eser vermiş olanların başında gelir. 

Libya hikayeciliği Mısır'ın etkisinde ge
lişmiştir. Birçok Arap ülkesinde olduğu gi
bi hikaye türünün geç bir dönemde orta
ya çıktığı Libya'da modern anlamda hika
ye. sansür ve işgalin sebep olduğu olum
suz şartlar dolayısıyl~ aneçık 19SO'Ierden 
sonra kendini gösterebilmiştir. Bununla 
beraber 1935 yılı E\<im ayında Libya der
gisinde muhtemelen türün ilk örneği ol
mak üzere "el-Kuwetan" adlı bir hikaye
nin yayımlandığı görülmektedir. 1970 yı
lında ülkeye sosyalizmin hakim oluşu hi-
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kayeyi de etkilemiştir. Eserlerinde birçok 
toplumsal problemle birlikte kadının top
lumdaki yeri, Libya insanının yabancılar
la münasebetleri gibi konuları işleyen, 
başta Ali Mustafa ei-Misrati olmak üzere 
AJ:ıtô.nii'ı-yevmi'l-vô.J:ıid ve AJ:nrô.lü şô.
hidi 'iyô.n ( 1976) adlı kitaplarıyla Muham
med eş-Şüveyhidl. Temerrüd ve el
A'mô.lü'l-kô.mile ile ( 1976) Halife Tek
bali. 'Uyunü'ş-şühedô.' ile (Trablusgarp 
1983) Fevzi Tahir ei-Bişti, Muhammed 
Abdüsselam ei-Mesillati ve Abdullah ei
Kuveyri hikaye türünü belli bir seviyeye 
çıkarmaya gayret göstermişlerdir. Ayrıca 
sosyal muhtevalı hikayenin öncüsü olan 
Ahmed el-Uneyzl, en-Nô.s ve'd-dünyô. 
adlı eserinde sevgi kavramı üzerinde du
ran Beşirei-Haşimi ile el-Cidô.r adlı ese
rinde sevgiye yeni boyutlar kazandıran 
Yusuf eş-Şerif önemli hikayecilerdendir. 

Sudan'da modern anlamda olmasa bi
le 1930'lu yıllarda hazırlık safhasını oluş
turan bazı hikaye çalışmaları görülür. Mo
dern hikayenin daha sonraki yıllarda or
taya çıktığı Sudan'da Devmetü vüddi 
ljô.mid adlı eseriyle Tayyib Salih, ayrıca 
Hogll Şükrullah hikaye türünün öncüle
rinden sayılmaktadır. 

Suudi Arabistan ve Diğer Arap Ü1ke1e- . 
ri. Suudi Arabistan'da 1924'ten sonra ga
zete ve dergilerde görülen hikayeyi hazır
layıcı çalışmalar 1937'den sonra daha şu
urlu bir hal alır. Az sayıda hikaye yazmış 
olmasına rağmen kendinden önceki te
şebbüsleri aşarak özellikle toplumda ya
şanan gerçekleri olduğu gibi aktarma
ya özen gösteren Ahmed es-Sibai'nin bu 
alandaki rolü önemlidir (Mecmü'atü /:ıft
Letr Kedercan, Cidde 1981, s. 35-77) . Öte 
yandan el-Beytü'l-kebir, Leyse'l-J:ıub
bu yekfi (Beyrut 198 1. 2. bs.), Zikreyô.t 
(Cidde 1978) adlı eserleriyle daha çok t op
lumun gerçeklerini yansıtmaya çalışan 
ve çevre tasvirleriyle tanınan Galib Ham
za Ebü'I-Ferec de ilk akla gelen şahsiyet
ler arasındadır. 1950'li yılların başında 
yüksek öğrenim için yurt dışına giden öğ
rencilerin birçok edebi türü tanıyar ak ge
ri dönmeleri hikaye sahasında da etkili 
olmuş . bu yıllarda romantizm ve sosyal 
gerçekçiliğin izlerini taşıyan. daha çok Fi
listin meselesi. zengin -fakir ayırımı, eği

tim, nesiller arası çatışma ve evlilik gibi 
temaların işlendiği hikayeler yazılmıştır. 

Halid Halife ve Hasan el-Kureşi hikayeyi 
klasik kalıplardan kurtarmaya çalışmış . 

İbrahim en-N asır da özellikle mahalli çev
re tasvirleriyle dikkati çekmiştir. 1960 
sonrasında hikayede çeşitli yönleriyle ka
dının belirgin şekilde yer aldığı Suudi Ara-
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bistan'da 1967'den sonra toplum mese
lelerine daha objektif olarak baka bilen, 
bunun yanında insanın psikolojik duru
muna ve insan ilişkilerine eğilen. arala
rında Muhammed Alvan, Hüseyin Ali Hü
seyin, Carullah ei-Hamid ve Salih el-Eş
kar gibi isimlerin bulunduğu yeni bir ne
sil yetişmiştir. Bu arada el-Mevt ve 'l-ib
tisô.m ve ]):ış aş u]].rô. (Me kk e I 984) adlı 

eserin yazarı Abdullah Abdurrahman el
Atik ve el-Kamer ve't-teşriJ:ı adlı eseriy
le insanın iç dünyasındaki çatışmaları tah
lil eden Abdullah Ahmed Bakazi, Muham
med Ali Kuds ve daha birçok hikayeci yal
nızlık duygusunu işlemiştir. Suudi Ara
bistan'da Emel Abdülhamid, Necva Ha
şim, Necat ei-Awad ve Hayriyye İbrahim 
es-Sekkaf gibi kadın hikayecilerin çalış
maları da zikredilmeye değer nitelikte
dir. 

Yemen'de hikaye, 1938'de yayımlanma
ya başlanan ve edebi konulara ağırlık ve
ren el-lfikmetü'l-Yemeniyye gazete
sinde 1940 yılında Ahmedei-Berrak'ın ya
yımladığı bazı hikaye örnekleriyle başla
mıştır. Diğer taraftan Zeyd b. Ali inan, 
Yahya b. Hammüd en-Nehari gibi şahsi
yetlerin çalışmaları modern hikayeden 
uzak olsa da hikayeye edebi bir zemin 
hazırlaması bakımından önemlidir. Ha
mid Halife. Muhsin Hasan Halife, Muham
med Ali Lokman'la başlayan telif hikaye
nin yanı sıra bilhassa Lokman'ın eleştiri
de gösterdiği başarı türün modern bir 
çehre kazanmasını hızlandırmıştır. An
cak Salih ed-Dehhan. Hasan ei-Levzi. Mu
hammed ez-Zerka. Muhammed Musan
na'. Zeyd Mutl ed-Demmac gibi kişilerin 
hikaye alanındaki eserlerinde siyasi tema
ların ağır basması başarılarını gölgelemiş

tir. Düzenlenen yarışmalar Muhammed 
Said, Ahmed MahfGz Ömer gibi hikayeci
lerin tanınmasına vesile olmuş ve bu ka
nalla teşvik gören hikaye, uzun süre Mı
sır 'da yaşayan Muhammed Abdülveli'nin 
ortaya çıkışıyla dar çerçeve ve eski kalıp
lardan kurtulup modern bir görünüm ka
zanmıştır. Mısır'daki hikayecilerin tecrü
belerinden yararlanan Abdülveli, "ei~Ar:i: 
ya Selma", "Şey'ün ismühG I:ıanin" , "Ley
tehG lem ye'ud" gibi içtimal ve siyasi 
muhtevalı hikayeler yazmıştır. 

Arap halkının duygu ve düşüncelerini 
bir psikolog. sosyolog veya filozof kimli
ğiyle ifade etmeye çalışan ve Arap insa
nını çeşitli sosyal bozukluklarla birlikte 
ele alıp tahlil eden hikayeciler zamanla 
birçok gerçeği Arap insanına öğretmiş 
ve daha önemlisi, toplumun çeşitli kesim
lerinde sosyal değişikliğin meydana gel-

m esinde bir nevi öncülük yapmışlardır. 

İlk zamanlarda Muhammed ve Mahmud 
Teymür kardeşler gibi engin bir kültüre 
sahip hikayeciler Arap insanını ve onun 
hayatını derinden kavramış ve onların de
ğişik yönlerini ortaya koymuşlardır. Yine 
ilk dönemlerde Arap insanının hikaye kar
şısında kayıtsız davrandığı ve onu değer
lendirmede yetersiz kaldığı , dolayısıyla 

toplumda bazı sosyai değişikliklerin geç 
yapılabildiği de unutulmamalıdır. Ancak 
Arap hikayecilerinin başarıları ve okuyu
cularının kültür seviyesinin yükselmesiy
le hikayeye gösterilen ilginin giderek art
ması , ayrıca Muhammed MendGr, Mu
hammed Ganimi, Mahmud ei-Mürsl. İh
san Abbas, Abdülilah Ahmed ve Muham
med Yusuf Necm gibi tenkitçilerin yetiş
mesi, hikayecinin toplumun çeşitli bozuk
luklarının düzeltilmesindeki rolünü daha 
da arttırmıştır. 

Modern hikayeciliğin ortaya çıkışından 
günümüze kadar Arap hikayesi, Arap ül
kelerinin büyük sosyal değişikliklere ma
ruz kalmasının da etkisiyle metot. teknik, 
muhteva, çevre, şahıs, dil ve üsiGp açısın
dan birçok değişiklikyaşayarakyeni mec
ralar aramaktadır. Ancak halen devam 
eden çalışmalara rağmen Arap edebiya
tında hikaye diğer türlere göre başta ge
len bir edebi tür olmaktan yavaş yavaş 
uzaklaşmaktadır. 

BiBLiYOGRAFYA : 

Şevki Dayf, el-Edebü 'l-'Arabiyyü '1-mu'aşır fi 
Mışr, Kahire 1961 , s.196-203, 208-212, 236, 
261-269, 302; Abbas Hıdır, el-l)ışşatü 'l-kaşira 

fiMışr, Kahire 1966, s.13, 21, 25, 27,31-37, 
55,68-69 , 73, 114, 121 , 127, 144, 182,200, 
202, 203 vd.; Ömer ed-Desüki. Fi'l-Edebi'l-/:ıa
diş, Kiıhire 1970,1, 391-392, 393-394, 397; Mu
hammed es-Sadık Atifi, el-Fennü 'l-kaşaşi ve'l
mesra/:ıi fl'l-Magribi'l-'Arabi: 1900-1965, Bey
rut 1971 ; Bekri Şeyh Emin. el-lfareketü 'l-ede
biyye fi 'l-memleketi 'l-'Arabiyyeti's-Su'Ctdiy
ye, Beyrut 1972 , s. 461-525; M. Ahmed Hale
fullah, el-Fennü'l-kaşaşi fi'l-l)ur'ani 'l-Kerim, 
Kahire 1972, s. 261; Abdullah Ahmed. Fihristü 'l
kışşati'l-'lrakıyye, Bağdad 1973, tür. yer.; a.mlf. , 
el-Edebü'l-~aşaşi fi'l-'lra~ mürı?ü'l-/:ıarbi'l-'ale
miyyeti'ş-şaniye, 1-11, Bağdad 1977, tür.yer.; 
Abdülhamid İbrahim , el-l)ışşatü ' l- Yemeniyye
teı'l-mu'aşıra: 1939-1976, Beyrut 1977, s. 21-
136 ; Ysa Naüri, Edebü'l-mehcer, Kahire 1977, 
s. 140-149; Abdullah Halife Rukeybi, el-l)ışşa
tü'l-kaşira fi'l-edebi'l-Ceza'iri'l-/:ıadiş, Tunus 
1397/1977; Kamil es-Sevafıri, el-Edebü 'l-'Ara
biyyü '1-mu'aşır{i Filistin: 1860-1960, Kahire 
1979, s. 360-386; İsmail Fahd İsmail, el-l)ışşa
teı '1-'Arabiyye fi'l-Küveyt, Beyrut 1980; Ahmed 
es-Sibai, Haleti Kedercan, Cidde 1980; Basim 
Abdülhamid Hammüdi. Ri/:ıle ma'a'l-kışşati'l· 

'lra~ıyye, Bağdad 1980, s. 87 -187; Haşim Yagi. 
el-l)ışşatü 'l-kaşira {i Filistin ve'l-Ürdün: 1850-
1965, Beyrut 1981, s. 123 vd.; Mansur İ brahim 
ei-Hazimi, Fennü 'l-~ışşa fi'l-edebi's-Su'Ctdiy-



yi'l-/:ıadiş, Riyad 1981, s. 85 vd.; Abdülhamid 
el-Kıt. Dinisat fl'l-edebi'l-Mışri: er-rivay e ve'l
kışşa ti'l-kaşira, Kahire 1982, s. 98 vd. ; Ali Ne
db Atvı , Tetavvuru {enni 'l-kışşati 'l-Lübnaniy

y eti 'l-'Arabiyye, Beyrut 1982, s. 38-39, 44-45, 
51, 53, 110, 126, 143, 249;Fahr1Salih, el-~ışşa

tü 'l-Filistiniyyetü'l-kaşira fl 'l-arazi 'l-mu/:ıtelle, 

Beyrut 1982; Hüsam ei-Hatib, el-~ışşatü '1-kaşi
ra fi Süriye, Dımaşk 1982, s. 153-161 vd .; M. 
Abdurrahim Kafür, el-Edebü '1-~atariyyü '1-/:ıa 

diş, Devha 1982, s. 81-143; a.mlf .. en-Nakdü'l
edebiyyü '1-/:ıadiş fl ' l-l]alfci 'l-'Arabi, Katar 1982, 
s. 146-175; Nuaym ei-Yafı, et-Tetavvurü ' /-fen
ni li-şekli'l-kışşati 'l-kaşira fl'l-edebi 'ş-Şami el
/:ı adiş : Süriye, Lübnan, el-Ürdün, Filistin, D ı 
maşk 1982, s. 168-173, 180-190,210-242,280-
293 ; Abdullah es-Sevr, Leme/:ıat mine't-tarii) 
ve'l-edebi'l- Yemeni kadimen ve /:ıadişen , San 'a 
1983, s. 298-306, 308-314, 316-319; Cevdet 
er-Rikabl, el-Edebü 'l-'Arabi mine'l-in/:ıidar ile 'l
izdihar, Dımaşk 1983, s. 321-322; Abdünnür 
Cebbür, el-Mu'cemü '/-edebi, Beyrut 1984, s. 
212-213; Beşir Haşim1. ljal{Lyyatü 't-tekvini ' l
kaşaşi fi Libya, Trablus 1984, s. 203-230; Mah
müd Hüseyn1 e i-Mürsı. el-itticahtıtü ' 1-vakı'iy
y e fl ' l- kışşati 'l-Mışriyyeti 'l-kaşira, İskende riye 
1984, s. 20-22, 125-126, 142, 222 , 230, 285 
vd. , 414; Muhsin Casim ei-Müsev1, Nez'atü 'l
/:ıadaşe fl'l-kışşati 'l-'lrakıyye, Bağdad 1984;Ab
dülkadir Abbas, Mu'cemü 'l-mü'ellifine 's-Süriy
yin fl'l-kami 'l-'işrin , Dımaşk 1985, s. 21-22, 77, 
239-240, 244-245, 260,344-345; M. Abdülmün
'im Hafac1, el-Edebü 'l-'Arabiyyü'l-/:ıadiş, Kahi
re 1985, IV, 135-193, 248-281; İlyas Ferküh, Men 
Ya/:ıruşü '1-ba/:ır, Amma n 1986; Mul)tarat mi
ne 'l-edebi't-Tünisiyyi 'l-mu'aşır, Bağdad 1986, 
ll , 7-14; C. Zeydan. Meşadirü'l-edebi 'n-nisa'i 

fl'l-'a lemi 'l-'Arabiyyi 'l-/:ıadiş, Cidde 1986; Mus
tafa Ali Ömer, el-~ışşatü '1-kaşira fl'l-edebi 'l
Mışriyyi'l-/:ıadiş, Kahire 1986, s. 54,64-72, 118-
131, 249-259; Gassan Kenefanı. 'Alem ün leyse 
lena, Beyrut 1987; M. Salih eş-Şantı. el-~ışşa

tü '1-kaşiratü '1-mu'aşıra fl' l-memleketi ' l-'Ara
biyyeti 's-Su'üdiyye, Riyad 1987; İbrahim es-Se
afın, Tetavvurü 'r-rivayeti'l-'Arabiyyeti 'l-/:ıadişe 

fi biladi 'ş-Şam: 1870-1967 m., Beyrut 1407/ 
1987, s.16 vd.; Kazım Hatıt, el-A' lam ve'r- ruv
vad fl'l-edeb i 'l-'A rabi, Beyrut 1987, s. 265; MJ
şil i Ası- Emi! Bedi' Ya 'küb, el-Mu'cemü'l-mu
faşşal, Beyrut 1987, ll , 979-980; Tal'at Subh es
Seyyid, el-~ışşatü 'l-kaşira fl'l-memleketi'l-'Ara
biyyeti's-Su'üdiyye beyne'r-rümanisiyye ve'l
vakı'iyye, Taif 1987; Kehhale. el-Müstedrek, 
Beyrut 1988, s. 169-170, 245, 768; Me'mün Fe
riz Cerrar. ljaşa'iş ü '1-kışşati 'l-islamiyye, Cidde 
1988, s. 31-51; Enis ei-Makdis1. el-Fününü '1-
edebiyye ve a' lamüha fl'n-nehçlati 'l-'Arabiy
yeti 'l-/:ıadişe, Lübnan 1990, s. 495-514; M. Mus
tafa Heddare. Dirasa ı fl'l-edebi'l-/:ıadiş, Beyrut 
1990, s. 313 vd.;Seyyid Hamid Nessac, Tetavvu
ru fenni'l-kışşati ' l-kaşira fi Mışr, Kahire 1990, 
tür. yer. ; İ zzet ei-Gannam. el-Fennü '1-kaşaşiy
yü 'l-'Arabiyyü'l-kadim, Kahire 1991, tür.yer.; 
M. Salih ei-Cabir1, ei-Edebü'I-Ceza'iri fi Tünis, 
Tunus 1991 , 1, 172-200, 300-330; ll , 471-589; 
Tahir Ahmed Mekki, el-~ışşatü '1-kaşira, Kahire 
1992, s.1 O vd.; Muhammed Altun ci, ei-Mu'ce
mü'l-mufaşşal fl'l -edeb, Beyrut 1993, ll, 580; 
Abdurrahman Yagi, el-~ışşatü '1-kaşira fl'I-Ür
dün, Arnman 1993; İbrahim Ha111, el-~ışşatü'l
kaşira fl'I-Ürdün, Amma n 1994, s. 17 -30; Yüsuf 
Hasan Nevfel, Fennü 'l-kışşa, Cize 1996, tür.yer.; 
Halef Hazır M ilham, Fihristü '1-kışşati '1-kaşira 

fl'I-Ürdün: 1968-1988, Yermük, ts., tür.yer.; İb
rah im Nasır. Ümmehtıtüna ve'n-Nidal, Riyad, 
ts. , tür. yer.; M. Yüsuf Necm, Fennü 'l-kışsa, Bey
rut, ts. (Darü's-Sekafe), s. 40-41 , 283-293, 302-
303, 305-307; Seyyid Kutub, en-Nakdü'l-edebi, 
Küveyt , t s., s. 83-85 ; Abdullah Kennün, "~ı ş

şatü ' l - edeb fi'l -Magrib " , MMiADm., XXXVlll 
( 1963 ). s. 30-35 ; Abdullah M. Habeş1, "Evvelü 
)5ışşa fı ' l -ed ebi ' l-Yemen1" , Mecelle tü '1-Cedid, 
sy. 7, San'a 1989, s. 8-13; Yüsuf eş -Şerif , " 'Ali 
Muşıafa el-Mışrat1 ve 'a le mühü'l-)5aşa ş1" , ei
Fuşülü ' l-erba'a, sy. 58, Libya 1992, s. 86 vd .; 
Brockelmann-lgn. Kratschowsky, "Arabistan 
(Edebiyat)" , iA, 1, 530-531 , 543-544; D. B.Mac
donald, "Binbir Gece", a.e., ll, 616-626; a.mlf., 
"Hikaye" , a.e., V/1 , s. 477-481 ; a.mlf .. "Kıssa" , 

a.e., VI, 771-774; Nihad M. Çetin. "Ahbar" , DiA, 
1, 486-489 ; a.mlf., "Arap (Dil) ", a.e., lll , 306-
308. li! H üSEYiN YAZlCI 

Fars Edebiyatı. Fars edebiyatının isla
mi döneminde önceleri "destan, kıssa , hi
kayet, sergüzeşt, terceme, hasbihal, sa
niha, vakıa , hadise. hadis, nadire. mace
ra. nakl" gibi adlarla manzum ve mensur 
hikayeler yazılmıştır. Büyük bir bölümü 
hikayeden çok roman olarak tanımlana
bilecek çapta ve nitelikte olan bu hikaye
leri n konu ları çoğunlukla Kur'an-ı Kerim'
den, eski İran, Hint ve yahudi kaynakla
rından alınmıştır. 

İran edebiyatında bilinen en eski men
sur hikaye. Feramerz b. Hudadad b. Ab
dullah Katib ei-Ercani'nin 585 'te ( 1189) 
yazdığı , Çin imparatorunun kızının sara
yında cereyan eden olayları konu alan Se
m ek-i 'Ayyar adlı eseridir. Firdevsi'nin 
taklitçilerinden EbO Tahir Muhammed-i 
TarsOsi (XII. yüzyıl ), eski İran efsanelerine 
dayanan hikayelerinin yanı sıra DaryOş ile 
İskender'den bahseden Darabname'yi 
(Tahran ı 339, ı 34 ı h ş. ) telif etmiştir. Ta
ceddin Muhammed b. Sadreddin tarafın
dan 572 'de (1176-77) Delhi'de yazılan Be
satinü'l-üns de Farsça ve Arapça beyit
lerle süslenmiş bir hikaye kitabıdır. 

lfamzaname (Tahran 1968) adıyla bili
nen Kışşa-i Emir lfamza, Hüseyin Vaiz-i 
Kaşifi'nin Kışaş u A§ar-ılfatim-i Ta'i 
(Tahran ı 320) ismiyle yeniden kaleme al
dığı Kışşa-i lfatim-i Ta'i {Tahran ı 967), 

Şeyh Muin el-Miskin tarafından yahudi 
efsanesine dayanılarak telif edilen Mu'
cizat-ı Musevi, binbir gece hikayelerin
den alınan Kışşa-i Seyfü'l-mülı1k ve Be
di'ü 'l-cemal adlı eserler en eski İran hi
kayeleri arasında yer alır. 

Behram-ı Gur Şahzade-i Periyan-i 
lfüsn, Gül ü Şanevber, M ihr ü M ah, 
Dastan-i Mes'ud Şah, Kışşa-i Gitta
ara, Karname (Karistan) . Mikd vü Ra
ca Menuher, Melik Mu.l;ammed vü 

HiKAYE 

Şah -i Keşmir, Melik M u.l;ammed vü 
Giti- efru z, M elik MuJ:ıammed vü 
Şehrbdnu, Rengin-bahar, A§ar-ı 'İş 
met, lfüsn-ara, Süleyman ü Simurg, 
A zadbal]t Şah-zade-i Mışri ve Hezar 
Giysil gibi ilk İran halk hikayelerinin ba
zıları Hint, bazıları da İran kökenlidir. 

Ahlaki amaçlarla kaleme alınan bu halk 
hikayelerinin bazılarının konuları binbir 
gece hikayelerinde olduğu gibi birbirine 
bağlıdır_ Şemseddin Muhammed b. Ali 
Dekayiki-i Mervezi'nin (VII./XIII. yüzyıl) 

Bal]tiyarname'si (Leningrad 1926; Ne
flsl, I, 128 ) , Zahirüddin Muhammed b. 
Ali Zahiri Katib-i Semerkandi'nin Pehlevi 
dilinden Yeni Parça'ya yapılan tercümeyi 
esas alarak 556'da (1161) kaleme aldığı 
Sindbddname'siyle (İ sta nbul 1948) Zi
yaeddin Nahşebi'nin, Sindbddname'nin 
yeni bir versiyonu olarak 730'da (1330) 
yazdığı elli iki hikayeyi ihtiva eden ra
tiname'si bu türdeki eserlerin en önem
lileridir. 

Ahlaki hikayelerin toplandığ ı hikaye 
mecmualarının en önemlisi , Sanskrit- Bu
da kaynaklarına dayanan ve Abdullah b. 
Mukaffa' (ö. 142/759) tarafından Pehlevi
ce'den (eski Farsça) Arapça'ya tercüme 
edilen Kelile v e Dimne'dir. Bu eserin 
RO deki tarafından yapılan manzum Fars
ça tercümesi kaybolmuştur. Ebü'I-Meali 
Nasrullah-ı Şirazi. Gazneli Sultanı Behram 
Şah ' ın emriyle bu eseri 538'de (1144) 
Arapça'dan tekrar Farsça'ya çevirmiştir. 
Kelile ve Dimne, Hüseyin Vaiz-i Kaşifi 
tarafından Envar-ı Süheyl i adıyla yeni
den kaleme alınmıştır. 

Kelile ve Dimne'nin taklitlerinden bi
ri olan, X veya Xl. yüzyılda Merzüban b. 
Rüstem b. Şervin tarafından Taberistan 
lehçesiyle yazılan Merzübanname'nin 
(Leiden ı 909) iki ayrı versiyonu vardır. 
Bunlardan Sa'deddin Veravini-i Azerbay
cani'nin 1210-1225 yılları arasında yazdı

ğı eser yine Merzübanname adını taşı
maktadır. Diğeri ise Anadolu Selçuklu ve
zirlerinden Muhammed b. Gazi-i Malat
yevi'nin XII. yüzyıl sonlarında telif ettiği 
Ravzatü'l-'u]fül'dür (Paris 1938) . 

Farsça eski hikaye kitaplarının bir bö
lümü aynı konu çerçevesinde yazılmış hi
kayelerin bir araya getirilmesinden olu
şur. Bu gruptaki eserlerin en önemlisi , 
Hüseyin b . Es'ad-ı Dihistani'nin 1253-
1258 yılları arasında Arapça'dan Farsça'
ya çevirdiği Kadi EbO Ali et-TenOhi'nin 
el-Ferec ba'de 'ş-şidde'sidir (Bombay 
1859) . Aynı eserin Avfi tarafından 620'de 
(1223) yapılan Farsça çevirisi günümüze 
ulaşmamıştır. Bu grupta muhtemelen 

485 


