
HEZARPARE AHMED PASA 

mizaçlı. hırslı ve gaddar bir kişi olarak ta- lanmasından meydana gelir. Uygulama-
nıtılır. Sadaret kethüdası olan ve sarhoş 
iken haksız yere bir bostan cı yı döven kar
deşi İbrahim Ağa'yı (Paşa) görevden ala
rak dayakla cezalandırması herkesi şa
şırtmıştı. Vezlriazam Salih Paşa'nın basit 

bir ihmal yüzünden katledilmesi karşısın
da. aynı akıbete uğramamak için padişa
hı tam anlamıyla etkisi altına almaya ça
lıştığı ve her arzusunu karşılayarak ma
karnını koruma yolunu tercih ettiği riva
yetedilir(Nalma, IV, 309-310) 

Ölümünden sonra 3000 kese akçesine 
ve 7000filorisine devletçe el konulan Ah
med Paşa İstanbul'da Baltalimanı'nda 
bir çeşme yaptırmıştır. Ayrıca Boğaziçi'
nin Rumeli yakasında Bebek-Rumelihi
sarı arasında bir yalısı ile Anadolu yaka
sında Beykoz Çubuklu arasında bulunan 
İncirli köyünde bir sarayı vardır (Evliya 
Çelebi , 1, 195, 199) . Paşabahçesemtide 

adını Ahmed Paşa'nın buradaki bahçe
sinden almıştır. 
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Iii ABDÜLKADiR ÖZCAN 

HEZEC 
(<::fill) 

Aruz sisteminde bir bahir. 

Halil b. Ahmed'in aruz sisteminde 
"müctelibe" veya "mü'telife" denilen 
üçüncü dairedeki üç bahirden (hezec, re
cez, remel) ilki olup genel sıralamada al
tıncı bahir olarak geçer. Hezec bahrinin il
let ve zihaf kaidelerinin uygulanmadığı 
(tam ve sahih 1 salim) şekli, bir mecmG' ve
tid ile ( ~ ) iki hafif sebepten ( ~ ve J ) 
oluşan ( ~ı.;,. mefallün) tef'ilesinin bir 
şatrda üç. bir beyitte ise altı defa tekrar-
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da. bu altı tef'ileli (müseddes) şekilden 
şatr sonundaki tef'ilelerin (aruz ve darb) 
düşmesiyle oluşan dört tef'ileli (murabba) 
biçimi kullanılır. Halil b. Ahmed'in siste
mini farklı tarzda yorumlayıp sadeleşti
renlerden biri olan İsmail b. Hammad el
Cevherl'nin tasnifinde hezec. bir tek tef
'ilenin (cüz') belli sayılarda tekrarıyla olu
şan ve "müfredat" adı verilen bahirler 
grubunda yer alır. 

Hezec kelimesi "güzel sesle gazel, şar
kı. türkü ve benzeri şeyleri söylemek. 
okumak; bu şekilde söylenmiş şarkı; ge
nizden dalgalanarak çıkan hoş ve sevimli 
ses" anlamlarına geldiği gibi "lafızları ara
sında benzerlik. uyum ve yakınlık bulu
nan düzenli söz" manasma da gelir. Aynı 
tef'ilenin tekranndan oluşması sebebiy
le cüzleri arasında yakınlık ve uyum bulu
nan hezec bahrinin bu son anlamdan tü
remiş olduğu kaydedilir (Kamus Tercü

mesi, "hezec" md.). Ayrıca hezec terimi. 
bahrin her tef'ilesinde iki hafif sebebin 
bir mecmG' vetidi takip etmesi dolayısıy
la kelimenin "sesin uzatılıp geri döndü
rülmesi" anlamıyla da ilgili görülmüştür 
(ibnü'd-Demamlnl, s. 177; ibn Reşl~ el
Kayrevanl, ll, 1088; Seyfi-i Buhar!, s. 25 , 

88, 89) . 

Hezec bahrinin bir aruzu, iki darbı var
dır. Birinci darbı "mefallün", ikincisi "me
fal"dir. Ancak uygulamada "mefal" yeri
ne aynı vezindeki "feGlün" kullanılır. Yine 
şatr sonu tef'ileleri dışındaki cüzlerde (ha
şiv) "mefallü" (keff) ve "mefailün" (kabz) 
değişiklikleri de görülür. "Mefailün" şek
lindeki değişikliğe ise nadir rastlanır. Bun
lardan başka hezec bahrinin ilk tef'ile
si de uygulamada bazı değişikliklere uğ
rar. "Mefallün" tam ve sahih tef'ilesi "fa
llün" (harm) (uygulamada aynı vezindeki 
"mef'ülün"). "fallü" (harb) (uygulamada 
"mef'ülü" ). "metall" (kasr) (uygulamada 

"feüHl.n") ve "failün" (şetr) şekillerinde 
değişimlere maruz kalabilir. Veznin asl'i 
tef'ilesi olan "mefallün"de görülen bu de
ğişikliklere (illet ve zihaf) göre hezec bahri 
mekfGf hezec (mefaT!ü). makbuz hezec 
(mefailün) . ahrem hezec (mef'Qiün). ahreb 
hezec (mef'Oiü). eşter hezec (failün) ve 
maksur hezec (feQian) adlarını alır. Buna 
göre hezec bahrinin vezin grupları şöyle 
gösterilebilir (tef'ileler arası tek, şatrlar 
arası çift çizgiyle ayrılmıştır. Köşeli pa
rantezdeki tef'ileler az kullanılır): 

Birinci aruz ve birinci darb ile : 

[--"ı [~--~ı 

[-~-ı 

Birinci aruz ve ikinci darb ile: 

[~--ı [~-=ı 

Hezec bahrinde kef ve kabz aynı tef'i
lede birlikte (mefailü) uygulanamaz. 

Aruza dair klasik kitaplarda ve bunlara 
muhteva bakımından sadık kalan yeni 
eserlerde hezec bahrinin yukarıda sayı
lan vezin grupları zikredilir. Ancak sanat
karların nazım tekniğinde yaptıkları ye
nilikleri göz önüne alarak yazılan eserler
de bu bahrin başka vezinleri de yer alır. 
Mesela Celal Hanefi dört tef'ileli (murab
ba). beş (humasi) ve altı (müseddes) tef'i
leli hezec bahri için beşer vezin daha tes
bit edip örnekleriyle açıklamıştır (el

'Arı1Z, s. ı 00-1 ı 5) . H u maslde beş tef'ile
den üçü ilk şatrda (sadr). ikisi ikinci şatr
da (acüz) olabildiği gibi tersi de mümkün
dür. Ayrıca müveşşahlarda hezec bahri
ne ait çeşitli vezinler kullanılmıştır : 

~--- ~-- ~-- (a.g .e., s. 114) gibi. 

Vatir bahrinin asl'l tef'ilesi olan "müfa
aletün"ün ( .:fl<:Lô.o ) beşinci harekeli har
fini sakin okumak suretiyle elde edilen 
"müfaaltün" ( .:.fL:l.i..) tef'ilesiyle hezec 
bahrinin asli tef'ilesi olan "mefallün" ve
zin bakımından benzeşir. Aruz alimleri. 
bu benzerlik dolayısıyla beyitlerin taktli 
sırasında bahri n tayini. hattavatir ve he
zecin hangisinin hangisinden doğduğu 
hususunda farklı görüşler ileri sürmüş
lerdir. Bununla beraber vatirin vezinleri 
içinde "mefallün" tef'ilesi bulunurken he
zecin hiçbir vezninde "müfaaletÜn" tef'i
lesi yer almadığından beyitlerinden her~ 
hangi birinde bir defa bile olsa "müfaale
tün" tef'ilesine rastlanan manzumenin 
bahrinin meczG vatir olduğuna hükme
dilir (krş. Celal Hanefl, s. 115-118; Ab
dullah Derviş, s. 52-54) . 

Arap edebiyatında az kullanılan ve da
ha ziyade bestelenrnek için nazmedilmiş 
parçalarda rastlanan hezec bahri, genel
likle aynı vezinleri kullanan İran ve Türk 
edebiyatlarında en çok sevilen ve kullanı
lan vezinlerin kendisinden doğduğu bir 
bahir olmuş ve buna bağlı olarak bazı na
zım şekilleri doğmuştur. İran ve Türk ede
biyatlarında hezec bahrinin salim şekli, 
bir şatrda (mısra) dört defa "mefallün" 



tef'ilesinin kullanıldığı vezindir. Bu tam 
ve salim şekilden uygulamada türemiş 
pek çok vezin arasında şu dördü Türk şi
irinde en çok kullanılanlarıdır (bu tef'ile
ler ikinci şatrda da aynen tekrarlanır): 

1 ........ _::::::_ 

2. 

3. 

4. 

Bu şekillerden "mef'ülü mefailün feü
lün" vezni özellikle mesnevilerde kulla
nılmıştır. Hakani-i Şirvanl'nin Tu})! e tü '1-

'Irô.keyn'i. Nizarnl-i Geneevi'nin Leyla 
vü Mecnun'u, Hüseyin Vaiz-i Kaşifi'nin 
Zô.dü '1- 'ô.rifin'i gibi meşhur eserlerle 
bunlara nazire olarak yazılmış pek çok 
mesnevi bu vezindedir. 

İran edebiyatında olduğu gibi Türk ede
biyatında da hezecin bazı vezinleri Türk
çe'nin yapısına uygun düştüğü için çok 
rağbet görmüştür. Mesela mOstezadlar
da "mef'ülü mefallü mefallü feülün" en 
çok kullanılan vezin olmuştur. Yine Türk 
edebiyatma has nazım şekli olan şarkı 
formu en çok bu vezinle nazmedilmiştir. 
Türk edebiyatında hezec bahrinin bazı 
vezinlerinin gördüğü rağbet hakkında bir 
fikir edinebilmek için birkaç meşhur şai
rin eserlerine bakmak kafidir. Mesela he
zec bahri Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 
Dfvô.n-ı Kebfr'i ile Nedim ve Abdülhak 
Hamid'in şiirlerinde ilk sırayı. Yahya Ke
mal' de ikinci. Muallim Naci'de dördüncü 
sırayı alır. Ayrıca Türk edebiyatında m es
nevi tarzında yazılan eserlerin en ünlüle
ri arasında yer alan Fuzüll'nin Leylô. vü 
Mecnun'u. Şeyh Galib'in Hüsn ü Aşk'ı 
ve Abdülhak Hamid'in Makber' i hezec 
vezniyle nazmedilmiştir. 

Özellikle Arap halk edebiyatında yaygın 
nazım şekli olan dübeyt ile Türk ve İran 
edebiyatlarında rubai adı verilen nazım 
şekilleri hezec bahrine ait özel vezinlerle 
nazmedilir. Rubai genelde birinci. ikinci 
ve dördüncü mısraları kafiyeli iki beyit ve
ya dört mısradan oluşan ve gazel gibi 
belli bir konuya bağlı kalmayan şiirdir. İlk 
üç mısra dördüncü mısrada söylenecek 
veciz, nükteli ve çarpıcı bir fikre hazırlık 
mahiyetindedir. III. (IX.) yüzyıl sonları ile 
IV. (X.) yüzyıl başlarında İran edebiyatın
da doğarak daha sonra Arap edebiyatma 
geçen ve sadece hezec bahrinde nazme
dilen rubal önemli bir nazım şekli olup 
bestelendiği zaman "terane" adını alır. 
Büyük Selçuklular devrinde itibar ve rağ-

betinin doruğuna ulaşan rubai tarzında 
Farsça şiir yazan şairler arasında Rüdeki'. 
ömer Hayyam. Efdalüddin-i Kaşani. Mev
lana. Türkler'in Hayyam'ı diye şöhret bu
lan Azmizade Mustafa Haletl. Yahya Ke
mal. Rıfkı Melül Meriç ve Arif Nihat Asya 

zikredilebilir. 

İran kaynaklı rubai tarzının. tamamı 
hezec bahrine ait yirmi dört farklı şekli 

vardır. Bu vezin gruplarında tekrarlanan 
on tef'ileden dokuzu. hezec bahrinin asli 
tef'ilesi olan "mefallün"ün değişime (zi
haf) uğramış şekilleridir : Mefallün, me
fallü (keff). mefailün (kabz). fallün (ha rm. 
kullanılan şekli mef'Qiün). fallü (harb. 
kullanılan şekli mef'Giü). failün (şetr), me
fa' (hetm, kullanılanı feGI). mefa (cebb, 
kullanılanı fe'al). fa' (zilel). fa (betr). 

Horasanlı Hace Hasan Kattan. bu yirmi 
dört veznin ilk tef'ilesinin "mef'Qiü" veya 
"mef'Qiün" olarak tekrarlanması dolayı
sıyla bunları bir ağacın gövdeleri. diğer 
tef'ileleri de dalları gibi kabul ederek iki 
"rubai ağacı" tasawur etmiş ve bu ve
zinleri "mef'Qiü" veya "mef'Qiün" tef'ile
siyle başlamasına göre "ahreb" vezinler 
ve "ahrem" vezinler olmak üzere iki eşit 
gruba ayırmıştır. 

Bu yirmi dört veznin kolaylıkla hatırla
nabilmesi için çeşitli düzenlemeler yapıl
mıştır. Bunlardan Seyfi-i Buharl'nin ver
diği. sonda gelen "feül" ve "faal" terile
lerinden önceki tef'ilelerin sonu harekeli 
bir harfle ( J ). "fa'" ve "fa"dan önceki 
tef'ilelerin ise sonu sükünlu bir n ün ( .) ) 
ile bitecek şekildeki tertip esas alınarak 
( krş. Risale-i 'Ar üz, s. 68 vd.) sondan 
bir önceki "mefallü" ve "mef'ülü" cüz
leri bir yere. "mefallün" ve "mef'Qiün" 
c üzieri başka bir yere toplanmak sure
tiyle şöyle düzenlenebilir (daha değişik 
tertipler için bk. Şems-i Kays, s. 122, 123; 
Seyfi-i Buhar!. s. 72 vd.; Elweli-Sutton, s. 
60-61): 

....,=: 

A) Ahreb Vezin Şekilleri (sondan bir ön
ceki aynı tef'ileler bir arada). t. mef'Qiü me
fallü mefallü feül. 2. mef'ülü mefallü me
fallü feal. 3. mef'ülü mefailün mefallü 
feül. 4. mef'Qiü mefailün mefailü feal. 5. 
mef'Qiü mefailün mef'ülü feül. 6. mef'Q
Iü mefailün mef'ülü feal. 7. mef'Qiü me-
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fallü mefallün fa'. s. mef'Glü mefallü me
fallün fa', 9. mef'ülü mefailün mefallün 
fa'. to. mef'Qiü mefailün mefallün fa', 
tt. mef'ülü mefallün mef'ülün fa', t2. 
mef'ülü mefallün mef'ülün fa'. Bu on iki 
ahreb vezin tek şekil üzerinde şöyle gös
terilebilir: 

__ :::::: 

B) Ahrem Vezin Şekilleri (sondan bir ön
ceki aynı tef'ileler bir arada). t. mef'Qlün 
mef'ülü mefallü feül. 2. mef'Qlün mef'Q
Iü mefallü feaı. 3. mef'ülün failün mefal
lü feül, 4. mef'ülün failün mefailü feaı. 5. 
mef'ülün mef'Qlün mef'ülü feül, 6. mef
'Qiün mef'Qiün mef'ülü feal. 7. mef'ülün 
mef'ülü mefallün fa'. B. mef'Qiün mef'Q
Iü mefallün fa'. 9. mef'ülün failün mefa
llün fa', to. mef'ülün failün mefallün fa', 
tt. mef'Qiün mef'Qiün mef'ülün fa'. t2. 
mef'Qlün mef'Qiün mef'Qlün fa'. Bu on 
iki ahrem vezin tek şekilde şöyle topla
nabilir : 

Her iki dizimin önceki tef'ilelerin aynı 
olanlarının bir araya toplandığı şekli de 
vardır ki bunların daha kolay öğrenilme
sinitemin için Şems-i Kays önceki tef'ile
ler için sözleri müşterek, dallardaki tef'i
leler için de o vezne uygun farklı sözleri 
ihtiva eden anahtar beyitler düzenlemiş
tir (krş. el-Mu'cem, s. 122, 123). 

Ahreb ve ahrem gruplarına ait vezin
lerin tef'ileleri bir rubalde aynı veya di
ğer gruptan tef'ilelerin yerini alabildiği 
için bu yirmi dört rubai veznini tek şekil 
üzerinde göstermek de mümkündür: 

__ :::::::, 
__ :::::: 

Bünyesinde akıcılık ve hareket sağla
yan vetidierin çokluğu dolayısıyla ahreb 
vezinler ahreme nazaran daha çok kulla
nılmıştır. 
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!il TEVFiK RüŞTÜ TOPUZOGLU 

HEZL 
(Jfill) 

Ciddi fikirlerin mizahi 
bir anlatımla dile getirildiği 

edebi tür. 
_j 

Sözlükte "şaka, latifeyapmak, eğlen
mek" manasına gelen Arapça hezl keli
mesi "şaka. mizah, latife. alay ve eğlence" 
anlamlarında isim olarak da kullanılır. Ay
nı kökten gelen hüzale de bu manadadır. 
Ebu Abdullah İbnü'l-A'rabl'nin. kelimenin 
sözlük anlamını açıklarken "sert sözün 
yumuşak ve rahat bir biçimde ifade edil
mesi; sözün değişik anlatım tarzlarıyla 
dile getirilmesi" şeklinde verdiği mana 
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(Lisanü'L-'Arab, ''hz!" md.) hezlin terim 
anlamına yakındır. Yeni bazı Arapça söz
lüklerde bu kavram hezll (çoğul u hezliy
yat, hezeliyyat) terimiyle karşılanmıştır 
(Muhammed Al tu nd. ll, 873). 

Hezl kelimesi Kur'an-ı Kerim'de bir yer
de geçmekte ve burada ilahi kitabın hak 
ile batılı. doğru ile yaniışı birbirinden ayı
ran gerçek ve ciddi bir söz olduğu, şaka 
ve mizah (hezl) olmadığı belirtilmektedir 
(et-Tarık 86/13-14 ). Ayette. şaka ve m i
zah ifade eden sözlerin kesin hüküm bil
diren bir niteliğe sahip olamayacağına 
işaret vardır. Hezl kelimesi birçok hadis-

. te karşıtı olan ci d ile birlikte yer almakta
dır (mesela b k. Müsned, 1, 41 O; ibn Mace, 
"Tala~". 9: Ebu Davud. "Tala~" . 9: Tirmi
zi, "Tala~", 9). 

D ARAP EDEBİYATI. Belagat alimle
rine göre manaya güzellik veren bediT sa
n atlardan sayılan hezlin temel amacı mi
zah üslübuyla ciddi bir hususu pekiştir
rnek olduğundan şaka, latife ve mizahla 
karışık halde bulunur. Bundan dolayı es
ki kaynaklarda türün adı, aynı zamanda 
edebi tanımı olan "el-hezlü'llezl yüradü 
bihi'l-cid" veya "el-hezl fi ma'rii:i'l-cid" 
(ciddiyet amaçlı hezl) şeklinde geçer. Hez
lin bu çeşidinin edebi bir sanat kabul edi
lerek belagat kitaplarında ele alınmasına . 

karşılık ciddiyet amacı taşımayan hezl ve 
şaka söz konusu edilmemiştir. 

Edebiyatta hezl türüne ilk dikkat çe
ken alim olan Cahiz (ö . 255/869), İbrahim 
b. Hani'nin açık saçık, eğlenceli. hezl ve 
m izah karışımı birçok sözünün bulundu
ğunu belirtmiş (el-Beyan ve't-tebyin, ı. 

93), hezl ve mizahın, ciddi meselelerle uğ
raşmaktan yorulup bunalan kimseleri ne
şelendirdiğini ifade ederek bu türün ya
rarını anlatmıştır. Hezlde insanı eğlendi
rip güldüren faktörleri "boş ve saçma 
sözler, zarif sebepler. garip gerekçeler" 
şeklinde sıralayan Cahiz (Kitabü'L-Haye

van, ı ı ı. 5-6) bunlara bedevilerin sözlerin
de, kelamcılar arasındaki tartışmalarda. 
ahmakların kendilerini savunmalarında 
rastlandığını belirttikten sonra örnek ola
rak birçok nükte ve fıkraya yer vermiştir. 
İbnü'l -Mu'tezz'in mutlak olarak sözü gü
zelleştiren unsurlar arasında yer verdiği 
hezli Necmeddin ibnü'l-Eslr lafzl sanat
lardan sayar(Cevherü'L-kenz, s. 21 1). Di
ğer bütün bed!' alimleri ise onu manaya 
güzellik veren sanatlardan kabul etmiş
lerdir. Yahya b. Hamza el-Müeyyed, ara
larında önemli farklar bulunduğunu söy
lemekle birlikte hezli tecahül-i arif sana
tıyla ilgili görmektedir (et- Tırazü '1-müte
zammin, s. 438-439) . Hezl hakkındaki ta-

nımı kendisinden sonra gelen birçok be
lagat alimini etkilemiş olan İbn Ebü'I-is
ba' el - Mısr'i'ye (ö. 654/1256) göre hezl. bir 
övgü veya yergi ifadesinin hoş bir mizah 
veya güldüren bir müstehcenlik içinde 
ifade edilmesidir ( Tal:zrfrü 't-tal:ıbfr, s. 138). 
Ona göre hezlde nükteli, mizahi ve müs
tehcen anlatırnın altında yatan temel 
amaç. yani hezlin ciddi tarafı övmek ve
ya yermektir. Ancak İbn Ma'süm'un da 
belirttiği gibi hezl sadece övgü ve yergi
de değil her konuda geçerlidir. Hezl. alay 
etmek için veya Iatife amacıyla bir şeyin 
anılıp zıddını n kastedildiği istiare-i tehek
kümiyye ile benzer görünmekle birlikte 
aslında bunlar birbirinden farklıdır. Te
hekküm ciddiyet görünümünde istihza. 
hezl ise m izah ve alay görünümünde cid
diyettir. 

Kaynaklarda hezl ile ilgili olarak kayde
dilen birçok örnekte. Kur'an-ı Kerim'den 
iktibas edilen bazı ifadelere mecaz veya 
kinaye yoluyla hezl üsiCıbu içinde yer ve
rildiği görülür. Bu konuda Cahiz tarafın
dan yapılan en güzel iktibaslardan biri 
"mağarada ikinin ikincisi" ayetidir (et
Tevbe 9/40). Abbasl halifeleri Mu'tasım
Billah ile Vasil5-Billah zamanında vezirlik 
yapan ibnü'z-Zeyyat Muhammed b. Ab
dülmelik. Cahiz'in yakın dostuydu. İbnü'z
Zeyyat, hasımiarına işkence etmek için 
yaptırdığı çivili demir tandırda Halife Mü
tevekkil- Aleilah tarafından öldürüldü
ğü zaman Cahiz oradan kaçmış , sebebi
ni soranlara da, "Tandırda ikinin ikincisi 
olmamak için" demiştir (ibn EbO Avn 
el-Bağdadl, neşredenin mukaddimesi. s. 
143). Aynı şekilde, Kur'an'da yer alan 
"ekin bitmeyen vadi" (ibrahim 14/37) ifa
desinin birçok şiirde "cimri kimse" hak
kında iktibasen kullanılması da bu nevi
dendir. 

"Ben de şaka yaparım, ancak sadece 
doğru olanı söylerim" (Heyseml, Vlll, 89) 
sözüyle nezih şaka ve nükteye cevaz ve
ren Hz. Peygamber'in bir kadının sorusu 
üzerine. "Yaşlı kadınlar cennete girme
yecek" ( a.g.e., X, 419) demesi; yine bir 
başka kadına. "Gözünde ak olan kocan 
ne yapıyor?" (ibn Kuteybe, Te'vflü mui].
telifi'L-I:ıadfş, s. 293) diye sorması ve mu
hataplarının üzüldüğünü görünce ilkine. 
"Yaşlı hanımlar cennete genç olarak gi
recek"; diğerine de, "Her gözde ak olmaz 
mı?" diyerek gönüllerini alması, hezlin 
ResGl-i Ekrem'in dilinden güzel ve nezih 
örnekleri arasında yer alır. 

Ashap içinde başta Nuayman b. Amr ile 
Süveybıt b. Harmele olmak üzere (Müs

ned, VI, 316; ibn Ma ce, "Edeb", 24) Hz. Ali, 


