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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, 



kardeşi Akil ve oğlu Hasan, Abdullah b. 
ömer, Kadi Şüreyh, Ebu Damdam gibi şa
ka, nükte ve hazırcevaplılıkları ile meş
hur olan ve bu konuda kendilerinden bir
çok rivayet bulunan kimseler yanında ta
biln devrinde ve daha sonraki dönemde 
yetişmiş Şa' bl. iyas b. Muaviye, ibn Slrln. 
A'meş. Mu'tezile'den Sümame b. Eşres'
ten ve daha pek çok kimseden gelen bu 
tür nakiller kaynaklarda zikredilmekte
dir. 

Öncüsünün imruülkays olduğu söyle
nen (ibn Ebü'l-isba', s. 139; ibn Hicce. s. 
56) hezle dair Ebu Nüvas ile Ebu Dülame 
başta olmak üzere Beşşar b. Bürd, Ferez
dak, Hammad Acred, Mu tl' b. i yas, Ebü'l
Atahiyye, ibnü'l-Haccac gibi şairlerden 
müstehcen şiirler. mizah. fıkra . nükte ve 
latifeler nakledilmiştir. Halife Mansur'un 
halası defnedilirken Ebu Dülame'ye, "Bu 
çukur için ne hazırladın?" diye sorduğun
da, Ebu Dülame'nin "emlrü'l-mü'minlnin 
halası nı" şeklinde verdiği cevap (Necmed
din ibnü'I-Eslr. s. 21 2) güldüren hezlin gü
zel örnekleri arasında sayılır. Abdülganl 
en-Nablusl'nin "Bedliyye"sinde hezl için 
nazmettiği örnek beyitte Hz. Peygam
ber'in doğumundan önce meydana gelen 
olayları anlatırken iran kisrası için kullan
dığı, "Taç düştü kel göründü" sözüyle. Kü
şacim'in bir şiirinde cimri bir arkadaşı ta
rafından yapılan davette aç kalışını, ifa
de ettiği "Niyetli olsaydım oruç sevabı ka
zanmıştım" (!'lefef:ıtitü '1-ezhtir, s. 151 - 1 52) 
cümlesinde yer alan kinayet er mizahi an
latıma güç katmıştır. 

Abbasller 'in ilk dönemlerinden itiba
ren çeşitli hezl örnekleri derlenip kaleme 
alınmış. ibnü'n-Nedlm'in el-Fihrist'inde 
de belirtildiği üzere (s ı 58, ı 6 ı. ı 70- ı 7 ı. 
182. 375-376) pekçokeser meydana ge
tirilmiştir. Bunlar arasında bir kişiye dair 
haberleri müstakil olarak toplayanlar bu
lunduğu gibi ahmak, deli, yalancı peygam
ber. bedevl, tufeyll, cimri. dilenci, Harici, 
nedim, cells gibi çeşitli gruplarla halife. 
vezir. vali, fukaha, kurra, muhaddis, mü
ezzin-imam, vaiz, kassas, edip ve şair gi
bi meslek erbabına ait olanları da vardır. 
Ancak bu eserlerin hemen hiçbiri günü
müze ulaşmamıştır. Cahiz'in Kitô.bü '1-
Bul].alô.', Kitô.bü'l-lfayevô.n, el-Beyô.n 
ve't-tebyin'i ile bazı risaleleri içinde (Re
sa'ilü '1-Ctil:ı.i:;;, ei-Cid ve ' l-hezl , ei-Meçta

/:ıik, el-Mülah. ve '(-tura(, Fartu cehli'l-Kin
di, Mufal]aretü '1-cevari ve'l-gılman) bu 
tür nakillere sıkça rastlanır. Hezliyyata yer 
veren diğer eserler kronolojik olarak şöy
le sıralanabilir: Ebu Hiffan el-Mihzeml ( ö. 

257/871 ). Al].bô.ru Ebi Nüvô.s; ibn Kutey-

be, 'UyCınü '1-al].bô.r; Beyhaki, el-Me]J.ô.
sin ve'l-mesô.vi; ibn Ebu Avn, el-Ecvi
betü '1-müskite; ibn Abdürabbih, el-'İk
dü'l-ferid; Ebü'l-Ferec el-isfahanl, el
Egani; ibn Hablb en-Nisaburl. 'U]fa
lô.'ü '1-mecô.nin; Ebu Hayyan et-Tevhl
dl. el-İmtô.' ve'l-mü'ô.nese, el-Beşô.'ir 
ve'~-~el].ô.'ir; Ebu Sa'd Mansur b. Hüse
yin el-Abi. Ne§rü'd-dür; Ebu ishak el
Husrl, Cem'u'l-cevô.hir fi'l-müla]J. ve'n
nevô.dir, Zehrü'l-ô.dô.b; Hatlb el-Bağda
di, et-Tatfil ve ]J.ikô.yô.tü't-tuteyliyyin, 
el-Bul].alô.'; Ragıb el-isfahanl. Mu]J.ô.çta
rô.tü'l-üdebô.'; Ebü'l-Ferec ibnü'l-Cevzl. 
Al].bô.rü'l-]J.am]fa ve'l-mugaftelin, Ki
tô.bü'l-E~kiyô.', Al].bô.rü'·v?.irô.t ve'l-mü
temô.cinin; ibn Said el-Mağribl, el-Mu]f
tetaf min ezô.hiri't-turaf; ibn Manzur, 
Al].bô.ru Ebi Nüvô.s; Nüveyrl, Nihô.ye
tü'l-ereb; Safedl, Nektü'l-himyô.n, eş
Şu'Cır bi'l-'ur; Ebu Bekir ibn Asım el-Gır
natl.lfadô.'i]fu'l-ezô.hir; ibşlhl. el-Müs
tetraf; Bahaeddin Amm. el-Keşkul, el
Mil].lô.t; Ahmed el-Hufi, el-Fükô.he fi'l
edebi'l-'Arabi; Yusuf Ahmed Mürüwe, 
Nevô.diru a'lô.mi'l-fükô.he. 

Bunlardan başka özellikle hamase tü
ründeki antolojilerde Ebu Temmam'dan 
itibaren "el-Mülah", "ez-Zarf" vb. adlarla 
anılan bölümlerde hezliyyata dair örnek
ler yer almaktadır. Ebü'I-iber el-Haşiml'
nin Halife Mu'tez- Billah için yazıp 1000 
dinar ödül aldığı, tamamı hezl olan bir ka
slde-i müzdevicesinin bulunduğu kayde
dilir (Ebu is hak ei-Husrl, Cem'u '1-cevahir, 
s. ı 1-12) ibn Zeydun'un er-Risô.letü'l
hezliyye adlı eseri ise hicve dairdir. 
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J.!ilıııJ İSMAİL DURMUŞ 

D TÜRK EDEBİY ATI. Hezl türü klasik 
Türk edebiyatma iran'dan geçmiştir. Fars 
edebiyatında genel olarak hicivle aynı an
lamda kullanılan ve "bir kimsenin kötü
lendiği, hakkında uygun olmayan şeyle
rin söylendiği şiir" veya "ahlak ve edebe 
aykırı söz" diye tarif edilen hezl hakkında 
(Dihhuda. XXVIII, 208; ayrıca bk. HİCİV) 
Fars şairlerinin fikirleri farklılık gösterir. 
Müncik-i Tirmizi bir mısraında, "Hezl söy
lemek küfürdür" derken N asır-ı Hüsrev 
hezli "mazur" görür. Hakani hezl ile bu
nun karşıtı olan ciddiyeti kıyaslar ve bun
ları eline kah kitap, kah sapan alan bir ço
cuğa benzeterek, "Hezlden sürekli afet 
görürsün" der. Sa'dl'ye göre de hezl cid
di sözü katieder (Dihhuda. a.y). 

Türk edebiyatında hezl, birini yerrnek 
ve ona hak etmediği bir şeyi yakıştırmak 
üzere genel ahlak kurallarını zorlayıcı tarz
da söylenmiş sözlere denir. Bu bakımdan 
latife ile hiciv arasında bir konumda bu
lunur. Belli bir amaca yönelik olması ve 
kişileri hedef alarak onları gülünç duru
ma düşürmesi açısından latifeden daha 
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