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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.

Hifni

Nasıf

kendisinin de gayretleriyle 1908 yılında
açılan Mısır Üniversitesi'nde (daha sonraki adı Kahire Üniversitesi) iki yıl süreyle Arap edebiyatı derslerini okuttu; ayrı
ca Arap dili ve edebiyatı üzerine konferanslar 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 defnedildi.
Hifni Nasıf eski ve yeni kültürü iyi bilen
bir şahsiyet olarak tanınır. Edebi sanatların inceliklerine vakıf, nüktedan ve hazırcevap bir kişiliğe sahipti. Mektupların
da Abbasi devri ediplerinden Kadi el-Fazı! (ö. 596/1200) gibi seeili ve sanatlı bir
dil kullanmış. diğer yazılarında ise sanatsız ve sade bir anlatım yolunu tercih etmiştir. Şiirleri kolay anlaşılması bakımın
dan manzum nesir özelliği taşır. Genellikle akıcı ve tabii bir ifadeye sahip olan şiir
lerinde zarif nüktelere (mülah). lafzi sanatlara ve halk şiiri türlerinden zecel parçalarına sıkça rastlanır.
Hocaları Cemaleddin-i Efgani ile Abduh'un büyük ölçüde tesirinde kalan Hifni Nasıf, daha öğrencilik yıllarında memleketin 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 gazetelerinde makaleler yazmış ve bunların bir
kısmında idris Muhammedin (Muhammed
b. İdris) takma adını kullanmıştır. Muhtelif vesilelerle Suriye, istanbul, Avusturya,
Almanya, İsviçre , isveç ve bir kısım Arap
ülkelerine seyahatte bulunmuştur. Edebi sanatlardaki kudreti ve gramerdeki
geniş bilgisiyle yeni edebiyatı canlandıran
güçlü simalar arasında yer almıştır. Eserlerinde işlediği konular sayesinde yeni
edebiyatın yerleşmesine, makale ve kasideleriyle de kuwetlenmesine yardımcı
olmuştur. Son devirde Mısır'da ve Arap
aleminde meşhur olan Mustafa Kamil.
Abdülhalik Servet. İsmail Sıdki. Abdüla-

Maarif vekaleti başmüfettişliği sırasın
da Arapça'nın hem halkın kullandığı tabirlerden hem de yabancı kelimelerden
arındmiması için çalışmış. yabancı terimlere Arapça karşılıklar bulma ve öğretim
dilini sadeleştirme hususunda büyük gayretler sarfetmiştir. Bu maksatla bazı arkadaşları 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 ilgilenmiş. daha sonra Bahisetülbadiye adıyla
meşhur olan. Mısır'daki kadın hareketinin öncülerinden kızı Melek Hifni Nasıf'i
resmi okullarda okutarak yetişmesini
sağlamıştır.

Eserleri. Hifni Nasıfın basılmış eserleri şunlardır: 1. Tari]]u'I-edeb ev J:ıaya
tü '1-lugati'l-'Arabiyye (Kah i re 191 0) . elCamiatü'l-Mısriyye'de verdiği konferanslardan ibaret olup Arap harflerinin mahreçlerinden, sıfatlarından. terkip ve özelliklerinden bahseder. Dört cüz olarak düşünülen eserin sadece birinci cüzü yayımlanmıştır. 2. Dürusü'l-beldga (Bulak 131 O) . Lise sınıfları için ortaklaşa hazırlanmış ders kitabıdır. 3. ed-Dürusü'nnaf: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. Mümeyyizatü lugati'I-'Arab (Bulak I 304;
Kahire I 330). 1886'da Viyana'da toplanan
müsteşrikler kongresine müellifin sunduğu bildiridir. 6. el -Mu]fö.bele beyne
lehecati ba'zı sükkani'l-]futri'l-Mışri
(Kahire, ts.). 1889 yılında Stockholm'de
toplanan müsteşrikler kongresinde Martin Hartınann tarafından sunulan tebliğe cevap olarak yazılan bu risale. Mısır'
daki bazı lehçelerin karşılaştırmalı incelenmesinden ibaret olup müellifin vefatından sonra basılmıştır. 7. Zikra'I-hicreti 'n-nebeviyye (Kahire, ts.) . 8. Şi'ru
Efiini Naşıf (Kahire I957) . Müellifin dağınık halde bulunan şiirleri oğlu Mecdüddin Nasıf tarafından bir araya getirilerek
yayımlanmıştır. Hifni Nasıf'ın basılmamış
bazı eserleri de şunlardır: Garibu lugati'ş-Şa'id, el-Emşalü'l-'ammiyye, Ri-

sal e tü 'r-ribd, el-Müsemmeyatü '1-J:ıa
dişe, Bedi'u'l-lugati'I-'ô.mmiyye, Divô.nü 'r-resô.'il, Risô.le fi'l-baf:ış ve'lmünd?ara, Risale fi'l-mantıli.
Ahmed Muhammed Halefullah. Hifni
Nasıf hakkında MuJ:ıaQ.arô.t

'an Efiini
kô.tiben ve bô.J:ıişen adıyla bir
eser kaleme almıştır (Ka h i re I 961 ) .
Naşıf
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Halvetiyye -Şabaniyye tarikatının
Muhammed b. Salim ei-Hifni'ye
(ö. 1181/1767)

nisbet edilen bir kolu
(bk. HİFNİ).
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Sözlükte "anlatmak. nakletmek. aktarmak. tekrar etmek; benzemek. taklit etmek" 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 gerek Doğu gerekse Batı kültüründe hikaye bağımsız bir edebi tür olarak görünmemekte. masal, fabl, menkı be, kıssa,
hatta fıkra ve latife gibi diğer türlerle karışmaktadır. Bundan dolayı Doğu dillerinde olduğu kadar Batı dillerinde de bu tür
modern özelliklerini kazaomeaya kadar
değişik adlarla anılmıştır (mesela Fransızca'da "masal" anlamında cont e, "anlatım" 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 kabul etmişler veya bu türleri n içindeki birtakım epizotların hikaye olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Hikaye türünün menşei
nin halk hikayesi olduğu, gerek klasik gerekse modern hikayenin halk hikayelerinin gelişmesinden doğduğu dikkate alı
nırsa başlangıçtaki bu tür karmaşıklığı
nın tabii olduğu söylenebilir. Hatta atasözlerinin, halk şiirlerinin ve halk mOsikisinin sözlü parçalarının arkasında da birer hikaye bulunması gerektiği teorik olarak ifade edilmiştir.
Hikaye türünün Doğu ve Batı milletlerinde benzer bir gelişme süreci göstermesi dikkat çekicidir. Başlangıçta Yunan
destanlarının, daha sonra Tevrat ve İncil'
deki kıssaların Batı hikayeciliğine kaynaklık etmesi gibi Doğu hikaye geleneğinde
de Hint ve Cahiliye devri Arap hikayelerinin, nihayet Kur'an-ı Kerim'deki kıssala
rın tesiri görülmektedir.
Dünya edebiyatlarının klasik dönemlerinde diğer edebi türlerden gittikçe uzaklaşarak bağımsız bir tür özelliği kazanan
hikaye örflerin, duyguların ve karakterlerin çok defa bir macera vak'asıyla anlatılması şeklinde görülür. Modern anlamda hikayenin Batı'da ilk örnekleri XVIII .
yüzyılda görülmeye başlar ve XIX. yüzyıl
da roman türünden ayrılarak adına "küçük hikaye" (Fr. nouvelle, ing. sh ort story,
Alın. kurzgeschichte) denilen tür ortaya
çıkar. Bugün dünyada hikaye denildiği zaman sadece bu küçük hikaye türü anlaşılmaktadır. .
Arap Edebiyatı . Arap edebiyatında edebi 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 kullanılmıştır. Son devir Arap edebiyatında
kıssa hem hikayeyi hem de romanı kapsayan bir kavram durumundaysa da ede480

biyat terimi olarak ifade ettiği anlama ait
henüz kesinleşmemiştir (Mişal
Ası- Emll Bed!' Ya'küb. ll, 979-980; CebbGr AbdünnGr, s. 2 ı 2-2 ı 3) . Bugün hikayenin karşılığı olarak Arapça'da kıssa, kıs
sa kasira ve uksGsa terimleri bulunmaktadır. Bazı yazarlar kıssayı "hikaye, uksGsa" ve "kıssa sagira" diye gruplandırırken
bazıları da bu ayınma gerek duymadan
hepsi için sadece kıssa kelimesini kullanmaktadır. Hikaye anlatanlara ise kass denilmektedir.
sınırlar

Arap edebiyatında hikaye, değişik devirlerde az çok farklılık gösteren kıssa,
hikaye, nadire. uhdüse, hurate-huratat,
üstüre-esatir, mesel-emsal, semer-esmar . haber-ahbar vb. adlar altında muhtelif şekillerde eskilere kadar uzanan bir
anlatım tarzı olarak mevcuttur. Hemen
bütün Doğu edebiyatlarında olduğu gibi
Araplar'da da halk hikmetini ve hayat görüşünü ifade eden atasözleri birer hikaye özeti olarak Arap dilinin ilk edebi ürünleri arasında yer almaktadır. Her iki ifade
şeklinin de bir taraftan bir hikmete, diğer taraftan bir olaya bağlanması bakı 
mından atasözleriyle hikayeler arasında
bağlantı kurulmuş ve ilk hikayelerin atasözlerinden çıkmış olabileceği ileri sürülmüştür.

Arap hikayeciliğini üç dönemde ele almak mümkündür. 1. Cahiliye Devri. Bu
dönemde Arap halk edebiyatının büyük
bir bölümünü, çoğu komşu milletierin mitolojilerinden kaynaklanan yıldız hikayeleri, cin ve dev masalları , atasözleri hikayeleri veya hayvan masalları meydana getirir. Ancak asıl Arap hikayeciliğinin özelliklerini taşıyan nisbeten gerçekçi hikayeler eyyamü'l-Arab*la başlar. Ekserisi
Cahiliye dönemine ait olup bazıları İslami
döneme kadar gelen ve kabileler arasın
da cereyan eden olayları içine alan eyyamü'I-Arab'ın VIII. yüzyıldan itibaren yazı 
ya geçirildiği bilinmektedir. Bazı şarkiyat
çılar Araplar'ın hikaye türüne ilgisiz kaldıklarını ve Yunanca'dan sadece felsefe,
tıp , matematik kitaplarını çevirdiklerini
ileri sürmüşlerse de Bediüzzaman ei-Hemedani, Araplar'ın Hz. Süleyman ve Belkıs efsanesini, cin masallarını , Hint, Roma ve Yunan hikayelerini bildiklerini
ortaya koymuştur. Ayrıca Mu'alla}Sat-ı
Seb'a'da bulunan aşk ve kahramanlık hikayeleri, hayvan masalları ile Kusay b. Kilab'ın maceraları da hikaye özelliği taşı
maktadır. Öte yandan bazıları Cahiliye
devrine ait olan ve daha sonra yazıya geçirilen "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, siretü's-Sultan ez-Zahir Baybars" gibi hikayeler, hem roman hem de hikaye türünün gelişmesinde kısmen etkili olmuştur.
Yine Cahiliye devrinde kıssacılar tarafın
dan anlatı lan ahbar ve kıssalar da dönemin bazı canlı hayat sahnelerini aksettirmektedir.
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 Kerim'de örnek kıssalar şeklinde zikredilmiş , bir süre kıssalara tahsis edilmiş (eiKasas 28/2 5) ve bazı peygamberlerin kavimleriyle olan ilişkileri anlatılmıştır (elEnbiya 2111-1 12). Kur'an'da mevcut hikayeler insanlar arasında büyük bir rağ
bet görmüş, ihtiva ettikleri ahlaki ve tarihi derslerle üsiGpları birçok edibe ilham
kaynağı olmuştur. Nitekim Muhammed
Ahmed Halefullah, hikaye türündeki bütün edebi ölçülerin Kur'an'da nakledilen
kıssalarda mevcut olduğunu belirtmektedir ( el-Fennü 'l-kaşaşi fi'l-~ur'ani'l-Ke
rim, s. 261; ayrıca bk. Me'mGn Ferlz Cerrar, s. 31-51) .
Emeviler devrinde diğer edebiyatlarla
başlayan temas sonunda hikaye türüne
ait motifler taşıyan bazı eserler Arap edebiyatma girmeye başlamıştır. Bunlardan,
çeviri yoluyla Farsça'dan Arap edebiyatma girmiş olan Hint kökenli Kelile ve
Dimne daha sonra birçok hikaye yazarı
nın dikkatini çekmiş; muhtevalarında felsefi 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 'udvani'l-etbô' (İbn Zafer) ve lfikôyetü Ebi'iKasım el-Bagdadi gibi eserler kaleme
alınmıştır. öte yandan III.(IX.) yüzyılda
Arap edebiyatma yine Farsça Hezar Efsane'nin çevirisi yoluyla giren "elf leyle
ve leyle" (binbir gece). hikaye türüne köprü 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'lJ:ıam}Sa ve'l-mugaffelin'i ile Kitabü'lEz,kiya'sı, İbn Sina. İbn Tufeyl ve İbn
Rüşd'ün felsefi hikayeleriyle Ebü'I-Aia eiMaarri'nin sembolik hikayesi Risaletü'l-gufran, Arap edebiyatı hikaye türü·nün tarihi örnekleri arasında yer almaktadır.

HiKAYE
Daha çok sosyal sıkıntıların edebi bir
üslupla dile getirildiği "makame*" denilen küçük hitabeler de kısmen kısa hikaye (uksGsa) özelliği taşıyan eserlerdir. Makame yazarları arasında Bedlüzzaman elHemedanl (ö. 398/ 1008), Harlrl. İbn Naklya. Zemahşerl ve Ebü't-Tahir el-EşterkQ
nl gibi şahsiyetler bulunmaktadır. Arap
hikaye sanatının ilk tezahürleri olarak kabul edilen makameler, Arap dünyasında
eski edebi eserlerin benzerlerinin ortaya
konulması şeklinde başlayan kalkınma

hamlesinin görüldüğü XIX. yüzyılda özellikle toplumsal olayların eleştirisinde kullanılan bir tür olmuştur (Naslf ei-Yazid,
Ahdeb, Ferld Vecdl)
3. Modern Arap Hikayeciliği. XVlll. yüzsonunda Napolyon'un Mısır'ı ele geçirmesi ve XIX. yüzyılda Fransızlar'ın bazı
Arap topraklarını işgaliyle buraların ekonomik ve politik yönden Avrupa hakimiyetine 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 Avrupa'ya talebe gönderilmesi, Rifaa etTahtavl ile başlayan tercüme faaliyeti,
1822'de Mehmed Ali Paşa'nın Bulak'ta
kurduğu matbaanın ardından Arap dünyılın

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 edebiyatiarına ait eserleri asıllarından okumaya, roman ve hikayelerden başlayarak çeviriler yapmaya koyulmuştur. İlk çeviriierin bir kısmı serbest adaptasyonlar şek
linde yapılıyor. hatta bazı mütercimler,
Mustafa Lutfi ei-Menfelütl'nin MecduJin'inde görüldüğü üzere hikayede okuyucuların beklentileri doğrultusunda değişiklikler yaparak onu kendi eseriymiş
gibi gösteriyordu. Bu ilk dönemden sonra modern hikaye türünün Arap edebiyatma 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 hareketi dönemi yaşanmıştır. Ayrıca Mısır'da
Kevkebü 'ş-şar]f gazetesi yayımını tamamen hikayeye ayırarak bu alanla ilgilenenleri cesaretlendirmiştir.
Tercüme hareketiyle başlayan Batı'ya
edebi türlerde olduğu gibi
hikayede de tercümeden taklide, taklit-

açılma, diğer

hikaye yazarı Guy de Maupassant'ın etten oruınal eseriere geçişi sağlamıştır.
Arap dünyasında modern anlamda hikakisinde kalarak insan hayatıyla ilgili hiye türü ilk defa Mısır'da doğmuş. ardın
kayelere ağırlık veren Mahmud Teymür
dan diğer ülkelere yayılmıştır. Mısır. Surieş-Şey]] Cum'a ve ]fışaş ul]rfı (Kahire
ye ve Irak'ta şekillenen modern Arap hiI 925). 'Ammü Mi tv elli ve e]faşiş u]]rfı
(Kahire 1925), eş-Şey]] Seyyid el-'Abit
kayesiyle ilgili faaliyetler için, XX. yüzyılın
başından I. Dünya Savaşı'na, I. Dünya Sa- . ve e]faşiş ul]rfı gibi hikaye kitaplarıyla
Arap ülkelerinde olduğu kadar Avrupa'vaşı'ndan Il. Dünya Savaşı sonlarına ve
1950 yılından günümüze kadar olmak
da darağbet görmüştür. Özellikle 1930'dan sonra Mısır'da hikaye için özel bölümüzere başlıca üç devre kabul edilmekler ayıran birçok dergi ve gazete yayım
tedir.
lanmaya başlamış , er-Rivfıye dergisi sayAbdullah Nedlm'in(ö. 1314/1896) etfalarını tamamen hikayeye tahsis etmiş
Tenkit ve't-tebkit gazetesinde, Muhamtir. Kadın ve erkek arasındaki psikolojik
med Lutfı Cum'a'nın MüsfımerÇıtü'ş-şa'b
ilişkiyi başarıyla tasvir eden İbrahim eldergisinde neşrettiği hikayelerle Mustafa
Mazinl Fi't-Tari]f (Kah i re ı 937). el-MaLutfi el-Menfe!Qtl'nin Fransızca'dan uyarşi (Kahire 1937). Şundı1]fu'd-dünyfı ve
ladığı hikayelerden oluşan el -'Ab erfıt
(ı 9 ı 5) adlı eseri modern hikaye türünde Mine'n-Nfıfi?:e gibi hikaye kitaplarında,
birçok edebiyatçın ın aksine edebi Arapça
atılmış ilk ve önemli adımlardandır. Anile
halk dilini birbirine yaklaştı rm aya çalı
cak Mısır'da modern hikayenin ilk örnekşarak herkes tarafından okunacak eserleri Muhammed Teymür tarafından kaler yazmayı amaçlamıştır.
leme alınmıştır. Bazı araştırmacılar, onun
Fi'l-K.ıtfır adlı

eserini (Kahire 19 15) Arap
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 edebiyatında 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 tiyatro ile ilgili inceleme ve araştırmalar
yaptıktan sonra hikayeye yönelen Muhammed Teymür'un kahramanlarını orta
tabakadan seçtiği, mükemmel çevre tasvirleri 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 benzetilmektedir.
edebiyatının

Arap kültürünün vazgeçilmez değerle
rini yeni çağa taşımak, çağdaş medeniyetl yakalamak ve edebiyatta milllleşme düşüncesini güçlendirmek amacıyla ı. Dünya Savaşı yıllarında kurulan ve Yahya Hakki, 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. kardeşi Muhammed Teymür'un yolundan
giderek onun hikayede başlattığı hareketi daha da ileriye götürmüştür. Fransız

Modern Arap hikayeciliğinin ikinci dönemi içinde birçok Arap ülkesi bağımsız
lığına kavuşmuş, her ülkenin milll hikayecileri yetişmiş ve Arap hikayeciliğinde çeşitli cereyanlar ortaya çıkmıştır. ll. Dünya 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, zengin- fakir ayırımı. siyasi mesel eler, toplumdaki bazı dengesizlikler gibi yeni temalar ilk sırayı almıştır. Bu dönemde adı
duyulan ve hikaye alanında Mısır ve Arap
dünyasının önemli bir ismi olan Taha Hüseyin kendi hayat hikayesini anlattığı elEyyfım ile bazıları tercüme olmakla beraber içinde kendi hikayeleri de bulunan
el-Mu'a?:?:ebun fi'l-Arz ( 1949). el-lfubbü 'z-zfı'il, ljıtbetü 'ş-şey]], A./:ılfımü
Şehrfızfıd gibi eserlerinde Mısır halkının
yaşadığı zor şartları ve sosyal değişimi sade bir dille anlatmıştır. Daha çok Maupassant'ın etkisinde kalan Yusufes-Sibal ise
Atyfıf (Kahire 1947), İşnetfı 'aşerete imre'eten (ı 948), ljabfıya'ş-şudur (Kahire 1948), Şuver tıb]fu'l-aşl (Kahire 1951)
gibi hikaye kitaplarıyla tanınmıştır.
ll. Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan
üçüncü dönemde hızlı bir gelişme kaydeden hikaye, 1960'lı yıllarda devletin tiyatroya 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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bila bidaye ve la nihdye (Kahi 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 çocuğun iç dünyasını, duygu ve düşüncelerini
yeni bir üslüpla anlatırken modern Arap
hikayesinin hayli yol aldığını ortaya koymuştur. Ayrıca Tevfik el-Hakim'in felsefi
muhtevalı hikayeleriyle Ahmed Şevki'nin
manzum fabl tarzındaki sembolik hikayesi 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' davi. Sükeyne Fufıd, İhsan Kemal, Cemal eiGitanl, Said ei-Varaki, Mahmud Receb Hafız. İhsan Abdülkuddus, Muhammed Abdülhallm Abdullah, Yusuf Cevdet es-Sehhar, Selahaddin Zihnl ve Servet Ab aza tanınmış Mısırlı hikayecilerdir. 1960'tan
sonra Kahire'de yayımlanan sanat ve edebiyat dergileri arasında sadece hikayeye
ayrılan el-Kışşa, hem yeni hikayecilerin
yetişmesine hem de Arap hikayesinin
dünya edebiyatı seviyesine yükselmesine
katkıda bulunmuştur. Dergide ilk defa hikayeleri yayımlanan Yusuf İdrls, Neval esSa'davl, Cemal el-Gitanl, Yusuf ei-Kald gibi yazarların hikayeleri çeşitli Batı ve Doğu dillerine tercün:ıe edilmiştir.
Ortadoğu

Ar ap Hikayeci li ği. 1. Dünya
kadar Beyrut, Ortadoğu'da kültür 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 modern 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 eliyle çok erken bir dönemde romandan da
önce başlamış. asıl gelişmesi ise ll. Dünya 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'lmütemerride (Beyrut 1908) adlı romantik eserlerinde toplumda yaygın olan kötülüklerden kurtulmak için tabiata sığın
ma düşüncesi işlenmektedir. Canlı, alaycı ve iğneleyici üslübuyla dikkat çeken Cibran'ın eski ve yeni, geri kalmışlık ve me. demilik çatışmalarını ele alan hikayelerinde Yeni Dünya (Amerika kıtası) olarak adlandırılan çevrenin tesiri gözlenir. Lübnan
Savaşı ' na
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ve diğer Arap ülkelerinde önemli bir yeri
bulunan Marun Abbud A./:fzamun ve cebd bire (Beyrut 1948). El).Qdi§ü'l-./:farye
ile (Beyrut 1956) Vücılh ve ]J.ikaydt'ta
( Beyrut 1962) Lübnan köylerindeki hayatı anlatır. Lübnan ' ın adet ve geleneklerini canlı bir dille ifade eden Halil Takıyyüd
din, olayları tahliledişive tasvir gücünün
mükemmelliğiyle tanınan Tevfik Yusuf eiAwad, hikayeleriyle okuyucuların büyük
ilgisini çeken Said Takıyyüddin ve Leyla
Ba'lebekki de bu sahada zikredilmesi gereken şahsiyetler arasındadır. Daha çok
Rus edebiyatçılarının etkisinde kalan MlMil Nuayme Araplar'ın Maupassant'ı olarak nitelendirilmiştir. Yazar Şavtü'l-<alem
(Beyrut 1948). en-Nur ve'd-deycur (Beyrut 1950) gibi kitaplarında yer alan hikayelerinde olayları realist bir yaklaşımla ele
almış, yer yer psikolojik tahliller de yapmış
tır. Mehcer edebiyatının temsilcilerinden
olan Nuayme'nin hikayelerindeki en önemli tema, vatandan göç ile bunun doğur
duğu ıstırap ve felaketierin insan ruhunda meydana getirdiği çatışmadır. Onun
Kan e ma kan e (Beyrut ı 927) adlı eserinde yer alan "el-c~r" i veya "Senetühe'lcedlde"yi Arap edebiyatının ilk modern
hikayesi kabul edenler vardır. Aynı yazarın 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 mizahl eseriyle dikkati çeken Abdülmeslh eiHaddad gibi temsilcileri de bulunmaktadır.

Suriye hikayeciliği Mısır ve Lübnan'dakine benzer şartlar altında ortaya çıkmış ,
uzun süre Maupassant'ın etkisinden kurtulamamış. XIX. yüzyılın sonlarında baş
layan milli uyanışla tarihi bir mecraya girmiş , daha sonra eski ve yeninin mukayesesinden doğan sosyal bir muhteva kazanmıştır. Burada hikaye türünün temsilcileri arasında Ali et-Tantavl. Selahaddin ei-Müneccid, Fi ./:fuşılri Dımaş./:1' (Dı
maşk 1937) adlı eseriyle Muhammed enNeccar ve Ali Hulki gibi isimler bulunmaktadır. Abdüsselam b. Aliei-Uceyfi Bintü'sSahire (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. ÖzelIikle Bintü's-Sahire teknikaçıdan Suriye
hikayeciliğinin önemli bir noktaya geldiğini gösterir. Suriye hikayeciliğinde Vidfıd
Sekfıklnl, Selma ei-Kezberl, Ülfet, Zekeriyya Tamer, Becfı' Hakki, Adnan Dauk, Muhsin Yüsuf, Velid Mi'marl, Velid İhlas!, Ko-

Jet Hurl, Gade es-Semman, Kamer Keylanl 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 hikaye 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 siyasi ve içtimal hedeflere varabiirnek için
uygun bir vasıta olarak görülmesine yol
açmıştır. 19SS yılından sonra birçok gazete ve dergi, sayfalarında hikayeyede
yer vermeye başlamıştır. Ancak hikayenin teknik ölçülere uygun olmasından çok
siyasi hedeflere hizmet etmesinin ön
planda tutulması bu türü olumsuz yönde etkilemiştir. 1960 ' 1ı yılların hikayeciliği
hemen hemen 19SO'Ii yılların devamı gibidir. Özellikle 1970'1i yılların ikinci yarısın
dan sonra sık sık düzenlenen hikaye yarışmaları, bu türün eski sınırlarını aşarak
yeni konular ve yeni üsluplar kazanması
nı sağlamıştır.

Irak hikayeciliğinde önce Mısır ve Lübnan, daha sonra Batı ve Osmanlı tesiri görülür. Bu ülkede hikayenin geçmişi 1908'e
kadar uzansa da modern edebi hikayenin ölçülerine uygun eserler 1930 nesiinin
kaleminden çıkmıştır. Aralarında, et-Tala'i< (Bağdad ı 929) adlı eseriyle Türk hikayecisi Ömer Seyfeddin 'in etkisinde kalan Mahmud Ahmed es-Seyyid, el-Jjasedü'l-evvel (Bağdad ı 930) adlı eseriyle
Enver Şaül, ~?:ametün fariga ile ZünnQn Eyyub , Üsretü ümm Miha'il ve
Jja'irıln ile Abdülhak Fazı!, A]J.rar ve
nbid ile Şalum Derviş gibi isiınierin bulunduğu bu ilk nesil yabancı baskısından
kurtulma, fakirlik, hastalık ve cehaletle
mücadele gibi temaları işlemiştir. Modern Irak hikayesinin doğuşunda payı olan
Ca'fer ei-Halill. gayretli bir yazar olması
na rağmen alışı lmış kalıpların dışına çı
kamamıştır. 1940'1ı yıllarda fazla bir gelişmenin 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 düzenlemesinden sonra daha önceki edebi sınırların dı
şına çıkan Abdülmedd Lutfi, Hems mü bhem ile Fuad Tekerli, Nezar Selim, Şakir
Hasbak, Jjaşidü'r-rel).Q ile (Bağdad ı 954)
Gaib Tu'me Ferman , Mücrimıln tayyibıln ile Mehdi Isa es-Sakr, Abdullah Niyazi ve Neşidü '1-Arz ile Abdülmelik Nuri
gibi isimler hikaye tekniğini geliştirmiş-
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lerdir. Kültür açısından da bir ilerlemenin
kaydedildiği bu dönemde adı geçen yazarların iç monolog tekniğiyle sosyal konulara eğildikleri dikkati çekmektedir.
Bu arada hikayelerde milliyetçi fikirler de
yavaş yavaş kendini hissettirmeye başla
mıştır. 1958'de siyasi atmosferden olumsuz yönde etkilenen hikayede 196S'ten
itibaren önceki çalışmalardan kopuk ve
düşük tempolu bir hareketlenme görülür. 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 dönemde kayda değer yazarlar olarak görülmektedir. 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 Nasır.
Fuad Tekerli ve Gazi el-Abbadi olmak üzere 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 Beydes'in Mesô.riJ:ıu'l-e?;hô.n adlı eseri (Kahi re ı 924) ilk hikaye örneklerinden biri
olarak kabul edilir. Savaşlar dolayısıyla
edebi çalışmaların sürekli kesintiye uğra
dığı bölgede Necati Sıdki sembollerle dolu iğneleyici üs!Gbuyla el-El;)avô.tü'l-J:ıa
zinô.t (Kah i re ı 953). Abdülhamld Yasin
zaman zaman psikolojik tahliliere yer verdiği El;faşiş (Filistin ı 946). Gassan Kenefanl Mevtü seriri ral;fmi 12 (ı 96 ı). Arzü'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 Mahmud Şükayyir, ezilmiş insanları ve toplumsal ıstırapları dile getirirken iç ve dış
dünyanın bir arada verildiği bir iç monolog tekniği kullanmıştır. 1967 yılı. İsrail
karşısındaki ağır yenilgiyi takip eden olaylar dolayısıyla Filistin hikayeciliği için de
önemli bir tarih olmuştur. Nitekim 1967
öncesi ve sonrası nesilleri arasındaki kopukluk bunların yazdıkları hikayelere de
hem şekil hem muhteva bakımından yansımıştır. Bu tarihten sonra işgal altındaki
Filistin'de Yahya Yahlüf. Reşad Ebu Şaver.
Ham es-Sevamirl. Muhammed Neffa', Garlb Askalanl, Süleyman Natı1r, İbrahim
Ebu Nab ve Salih Ebu İsba' gibi hikayeciter görülür. Ancak siyasi sebeplerle birçok aydının başka ülkelerde yaşamak zo-

runda

kalmasının

kayeciliğinde

da etkisiyle Filistin hiönemli bir gelişme olma-

mıştır.

Ürdün'de hikaye, Ruks b. Zaide el-Aiizl'nin ljalibünô. Şirô.ni örneğinde olduğu gibi halk hikayelerine benzer bir tarzda ortaya çıkmıştır. Daha sonra Hüsnü Feriz. Tsa en-Naı1rl, aslen Filistinli olup 1940
yılında Ürdün'e yerleşen ve hikaye kitaplarında toplumdaki sosyal farklılıklar ve
sınıf çatışmaları gibi konuları işleyen Mahmud Seyfeddin et-Tran! gibi yazarların
eserleriyle hikaye bir mesafe katederek
Mahmud TeymOr gibi yazarların ulaştığı
düzeye çıkmıştır. Mô. el;falle'ş-şemere
(Am man 1962) ve Ma'a'n-nô.s (Amman
ı 956) gibi hikaye kitapları bulunan Trant.
Mahmud Teymür'un yolunu takip etmesine rağmen bazı yazarlarca hikaye tekniği bakımından ondan üstün kabul edilmiştir. Daha çok realizmin etkisinde kalan Emin Faris Melhes, Min vaJ:ıyi'l-vô.
l;fi' adlı eserinde yer alan başarılı hikayeleriyle Ürdün hikayesini önemli bir seviyeye yükseltmiştir. Eserlerinde sembolizme önem veren yeni nesil hikayecileri arasında Cemal Hemdan. Subhl Şahrı1r. Fahrl 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 dünyasını keşfetmek için ciddi bir gayret sarfeden 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 Abdurrahman el-Fast. toplumun çeşitli meseleleri
arasında insan psikolojisini başarılı bir şe
kilde tasvir eden Ahmed Bennabl ve bu
ülkedeki ilk kadın hikayeci Meliketü'l-Fasl zikredilebilir. Modern anlamda hikayenin 19SO'li yıllardan sonra görülmeye baş
landığı Fas'ta, fakir tabakanın problemleri ve toplumun bunlara bakışının işlen
diği Mevlô.ye adlı eseriyle (Darülbeyza
ı 964) Abdülcebbar es-Suheyml. es-SaM
adlı eserinde toplumun ıstırap ve problemlerini dile getiren Muhammed Bu'IG.
Abdülkerlm Gallab. Muhammed Berrade, Muhammed Hızır er-Reysı1nl, Zeyneb
Fehml ve romantizmin öncülerinden Muhammed Sabbağ, Li-yesküti'ş-şamt (Da-

rülbeyza ı 967), eş-Şavt ve'ş-şılre (Darülbeyza ı 987) adlı hikaye kitaplarıyla Fas
toplumunda sosyal ve aitevi ilişkilerle daha birçok konuyu modern hikaye üslGbu
içinde anlatan Hannase BenOne zikredilmesi 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 gelen yayınlar vasıtasıyla tanınmıştır. 1930'lu yıllarda hikaye şeklinde bazı yazılar kaleme alınmışsa da özellikle ülkenin bağım
sızlıQa kavuşmasından sonra (ı 962) modern 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 Abdülhamid HeddGka. Fi'l-Mal;fhô. ile (Beyrut
ı 964) Muhammed Dlb. Ebü'l-ld DGdG,
Ahmed Rıza Havhı1. Ahmed Münewer gibi isimler sayılabilir.
Tunus'ta hikaye tarzındaki ilk örnekler
190S'te verilmeye başlanmış. ancak modern hikayeyi hazırlayıcı asıl çalışmalar
1940 yılına doğru el-'Alemü'l-edebi adlı dergide Zeynelabidln es-Senı1sl. Abdülaziz el-Vuslatl ve Mustafa Hurayyif tarafından yapılmıştır. 1937'de yayımlanan elMebô.J:ıiş dergisinde, derginin yayımcısı
Muhammed el-Beşrı1ş'un yanı sıra birçok
hikayesi sinemaya uyarlanan Ali ed-Duacl, Muhammed Ali el-Ureybl, Mahmud elMüs'adl gibi isimterin Tunus hikayeciliği
nin gelişmesinde önemli rolleri olmuştur.
19SS'te Muhammed Mezali tarafından
çıkarılan el-Fikr dergisinde yeni konuların işlendiği örneklerle hikayede bir baş
ka dönem başlamış, 1964'te kurulan Nadi'l-kıssa adlı kulübün de etkisiyle yeni
ilerlemeler kaydedilmiştir. Kurtuluş savaşı ruhuyla yetişmiş olan Semlr el-Ayyadl. Mahmud et-TGnisl. Muhammed Reşad el-Hemzavi, Muhammed Ferec eş-Şa
zill, Fatıma Selimi gibi hikayeciler bu alanda eser vermiş olanların başında gelir.
Libya

hikayeciliği Mısır'ın

etkisinde geBirçok Arap ülkesinde olduğu gibi hikaye türünün geç bir dönemde ortaya çıktığı Libya'da modern anlamda hikaye. sansür ve işgalin sebep olduğu olumsuz şartlar dolayısıyl~ aneçık 19SO'Ierden
sonra kendini gösterebilmiştir. Bununla
beraber 1935 yılı E\<im ayında Libya dergisinde muhtemelen türün ilk örneği olmak üzere "el-Kuwetan" adlı bir hikayenin yayımlandığı görülmektedir. 1970 yı
lında ülkeye sosyalizmin hakim oluşu hilişmiştir.
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kayeyi de etkilemiştir. Eserlerinde birçok
toplumsal problemle birlikte kadının toplumdaki 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 Muhammed eş-Şüveyhidl. Temerrüd ve elA'mô.lü'l-kô.mile ile ( 1976) Halife Tekbali. 'Uyunü'ş-şühedô.' ile (Trablusgarp
1983) Fevzi Tahir ei-Bişti , Muhammed
Abdüsselam ei-Mesillati ve Abdullah eiKuveyri 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 duran Beşirei-Haşimi ile el-Cidô.r adlı eserinde sevgiye yeni boyutlar kazandıran
Yusuf eş-Şerif önemli hikayecilerdendir.

bistan'da 1967'den sonra toplum meselelerine daha objektif olarak baka bilen,
bunun yanında insanın psikolojik durumuna ve insan ilişkilerine eğilen. aralarında Muhammed Alvan, Hüseyin Ali Hüseyin, Carullah ei-Hamid ve Salih el-Eş
kar gibi isimlerin bulunduğu yeni bir nesil yetişmiştir. Bu arada el-Mevt ve 'l-ibtisô.m ve ]):ış aş u]].rô. (Mekk e I 984) adlı
eserin yazarı Abdullah Abdurrahman elAtik ve el-Kamer ve't-teşriJ:ı adlı eseriyle insanın iç dünyasındaki çatışmaları tahlil eden Abdullah Ahmed Bakazi, Muhammed Ali Kuds ve daha birçok hikayeci yalnızlık duygusunu işlemiştir. Suudi Arabistan'da Emel Abdülhamid, Necva Haşim, Necat ei-Awad ve Hayriyye İbrahim
es-Sekkaf gibi kadın hikayecilerin çalış
maları da zikredilmeye değer niteliktedir.

Yemen'de hikaye, 1938'de yayımlanma
ya başlanan ve edebi konulara ağırlık veren el-lfikmetü'l-Yemeniyye gazetesinde 1940 yılında Ahmedei-Berrak'ın yayımladığı bazı hikaye örnekleriyle başla
mıştır. Diğer taraftan Zeyd b. Ali inan,
Yahya b. Hammüd en-Nehari gibi şahsi
yetlerin çalışmaları modern hikayeden
Suudi Arabistan ve Diğer Arap Ü1ke1e- . uzak olsa da hikayeye edebi bir zemin
hazırlaması bakımından önemlidir. Hari. Suudi Arabistan'da 1924'ten sonra gamid Halife. Muhsin Hasan Halife, Muhamzete ve dergilerde görülen hikayeyi hazır
med Ali Lokman'la başlayan telif hikayelayıcı çalışmalar 1937'den sonra daha şu
nin yanı sıra bilhassa Lokman'ın eleştiri
urlu bir hal alır. Az sayıda hikaye yazmış
de
gösterdiği başarı türün modern bir
olmasına rağmen kendinden önceki teçehre
kazanmasını hızlandırmıştır. Anşebbüsleri aşarak özellikle toplumda yacak Salih ed-Dehhan. Hasan ei-Levzi. Muşanan gerçekleri olduğu gibi aktarmahammed ez-Zerka. Muhammed Musanya özen gösteren Ahmed es-Sibai'nin bu
na'. Zeyd Mutl ed-Demmac gibi kişilerin
alandaki rolü önemlidir (Mecmü'atü /:ıft
hikaye alanındaki eserlerinde siyasi temaLetr Kedercan, Cidde 1981, s. 35-77) . Öte
ların ağır basması başarılarını gölgelemiş
yandan el-Beytü'l-kebir, Leyse'l-J:ıub
tir. Düzenlenen yarışmalar Muhammed
bu yekfi (Beyrut 198 1. 2. bs.), Zikreyô.t
Said, Ahmed MahfGz Ömer gibi hikayeci(Cidde 1978) adlı eserleriyle daha çok t oplerin tanınmasına vesile olmuş ve bu kalumun gerçeklerini yansıtmaya çalışan
nalla teşvik gören hikaye, uzun süre Mı
ve çevre tasvirleriyle tanınan Galib Hamsır ' da yaşayan Muhammed Abdülveli'nin
za Ebü'I-Ferec de ilk akla gelen şahsiyet
ortaya çıkışıyla dar çerçeve ve eski kalıp
ler arasındadır. 1950'li yılların başında
lardan
kurtulup modern bir görünüm kayüksek öğrenim için yurt dışına giden öğ
zanmıştır.
Mısır'daki hikayecilerin tecrürencilerin birçok edebi türü tanıyar ak gebelerinden
yararlanan Abdülveli, "ei~Ar:i:
ri dönmeleri hikaye sahasında da etkili
ya Selma", "Şey'ün ismühG I:ıanin " , "Leyolmuş . bu yıllarda romantizm ve sosyal
tehG lem ye'ud" gibi içtimal ve siyasi
gerçekçiliğin izlerini taşıyan. daha çok Fimuhtevalı hikayeler yazmıştır.
listin meselesi. zengin -fakir ayırım ı, eği
Sudan'da modern anlamda olmasa bile 1930'lu yıllarda hazırlık safhasını oluş
turan bazı hikaye çalışmaları görülür. Modern hikayenin daha sonraki yıllarda ortaya çıktığı Sudan'da Devmetü vüddi
ljô.mid adlı eseriyle Tayyib Salih, ayrıca
Hogll Şükrullah hikaye türünün öncülerinden sayılmaktadır.

tim, nesiller

arası çatışma

ve evlilik gibi
hikayeler yazılmıştır.
Halid Halife ve Hasan el- Kureşi hikayeyi
klasik kalıplardan kurtarmaya çalışmış .
İbrahim en-N asır da özellikle mahalli çevre tasvirleriyle dikkati çekmiştir. 1960
sonrasında hikayede çeşitli yönleriyle kadının belirgin şekilde yer aldığı Suudi Ara-

temaların işlendiği

484

Arap halkının duygu ve düşüncelerini
bir psikolog. sosyolog veya filozof kimliğiyle ifade etmeye çalışan ve Arap insanını çeşitli sosyal bozukluklarla birlikte
ele alıp tahlil eden hikayeciler zamanla
birçok gerçeği Arap insanına öğretmiş
ve daha önemlisi, toplumun çeşitli kesimlerinde 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 değişik yönlerini ortaya koymuşlardır. Yine
ilk dönemlerde Arap insanının hikaye karşısında kayıtsız davrandığı ve onu d eğer
lendirmede yetersiz kaldığı , dolayısıyla
toplumda bazı sosyai değişikliklerin geç
yapılabildiği de unutulmamalıdır. Ancak
Arap hikayecilerinin başarıları ve okuyucularının kültür seviyesinin yükselmesiyle hikayeye gösterilen ilginin giderek artması , ayrıca Muhammed MendGr, Muhammed Ganimi, Mahmud ei-Mürsl. İh
san Abbas, Abdülilah Ahmed ve Muhammed Yusuf Necm gibi tenkitçilerin yetiş
mesi, hikayecinin toplumun çeşitli bozukluklarının düzeltilmesindeki rolünü daha
da arttırmıştır.
Modern hikayeciliğin ortaya çıkışından
günümüze kadar Arap hikayesi, Arap ülkelerinin büyük sosyal değişikliklere maruz kalmasının da etkisiyle metot. teknik,
muhteva, çevre, şahıs, dil ve üsiGp açısın
dan birçok değişiklikyaşayarakyeni mecralar aramaktadır. Ancak halen devam
eden çalışmalara rağmen Arap edebiyatında hikaye diğer türlere göre başta gelen bir edebi tür olmaktan yavaş yavaş
uzaklaşmaktadır.
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Fars Edebiyatı. Fars edebiyatının islami döneminde önceleri "destan, kıssa , hikayet, sergüzeşt , terceme, hasbihal, saniha, vakıa , hadise. hadis, nadire. macera. nakl" gibi adlarla manzum ve mensur
hikayeler yazılmıştır. Büyük bir bölümü
hikayeden çok roman olarak tanımlana
bilecek çapta ve nitelikte olan bu hikayeleri n konu l arı çoğunlukla Kur ' an-ı Kerim'den, eski İran, Hint ve yahudi kaynaklarından alınmıştır.

İran edebiyatında bilinen en eski mensur hikaye. Feramerz b. Hudadad b. Abdullah Katib ei-Ercani'nin 585 'te ( 1189)
yazdığı , Çin imparatorunun kızının sarayında cereyan eden olayları konu alan Sem 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 hş. ) telif etmiştir. Taceddin Muhammed b. Sadreddin tarafın
dan 572 'de (1176-77) Delhi'de yazılan Besatinü'l-üns de Farsça ve Arapça beyitlerle süsle n miş bir hikaye kitabıd ır.
lfamzaname (Tah ran 1968 ) a dıyla bilinen Kışşa-i Emir lfamza, Hüseyin Vaiz-i
Kaşifi'nin Kışaş u A§ar-ılfatim-i Ta'i
(Tahran ı 32 0) ismiyle yeniden kaleme aldığı Kışşa-i lfatim-i Ta'i {Tahran ı 967),
Ş eyh Muin el-Miskin tarafından yahudi
efsanesine dayanılarak telif edilen Mu'cizat-ı Musevi, binbir gece hikayelerinden alınan Kışşa-i S e yfü'l-mülı1k ve Bedi'ü 'l-cemal adlı eserler en eski İran hikayeleri aras ın da yer alır.
B e hr a m-ı Gur Şahzad e -i Periyan-i
lfüsn, Gül ü Şan e vb e r, M ihr ü M ah,
Dastan-i Mes'ud Ş ah, Kışşa -i Gitta ara, Karname (Karistan) . Mikd vü Ra ca Menuher, Melik Mu.l;amm ed vü

Şah -i Keş mir, Melik M u.l;ammed vü
Giti- efru z, M elik M uJ:ıammed vü
Şehrbdnu, Rengin-bah ar, 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 bazıları 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. yü z yıl)
Bal]tiyarname'si (Lenin grad 1926; Neflsl, 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 s t a nbul 1948) Ziyaeddin Nahşebi'nin, Sindbddname'nin
yeni bir versiyonu olarak 730'da (1330)
yazdığı elli iki hikayeyi ihtiva eden
tiname'si bu türdeki eserlerin en önemlileridir.
Ahlaki hikayelerin toplandığ ı hikaye
mecmualarının en önemlisi , Sanskrit- Buda kaynaklarına dayanan ve Abdullah b.
Mukaffa' (ö. 142/7 59) tarafından Pehlevice'den (es ki Farsça) Arapça'ya tercüme
edilen K elile v e Dimne'dir. Bu eserin
RO deki tarafından yapılan manzum Farsça 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 v e Dimne, Hüseyin Vaiz-i Kaşifi
tarafından Envar-ı Süheyl i adıyla yeniden kaleme alınmıştır.
Kelile ve Dimne'nin taklitlerinden biri 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 Azerbaycani'nin 1210-1225 yılları aras ın da yazdı 
ğı eser yine Merz ü banname adını taşı 
maktadır. Diğe ri ise Anadolu Selçuklu vezirlerinden Muhammed b. Gazi-i Malatyevi'nin XII. yüzyıl sonlarında telif ettiği
Ravzatü'l-'u]fül'dür (Paris 1938) .
Farsça eski hikaye kitaplarının bir bölümü aynı konu çerçevesinde yazılmış hikayelerin bir araya getirilmesinden oluşu r. Bu gruptaki eserlerin en önemlisi ,
Hüseyin b . Es'ad-ı Dihistani'nin 12531258 yılları arasında Arapça'dan Farsça'ya çevirdiği Kadi EbO Ali et-TenOhi'nin
el-Ferec ba'd e 'ş-şidde'sid ir (Bombay
1859) . Aynı eserin Avfi tarafından 620'de
(1223) yapılan Farsça çevirisi günümüze
ulaşmam ı ştır. Bu grupta muhtemelen
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