
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. 
BİBLİYOGRAFYA : 

Lisanü '1-'Arab, "hz!" md .; İbn Manzür. Ai}ba· 
ru Ebi Nüuas, Bağdad 1952, tür. yer.; Müsned, 
I, 410 ; VI, 316; İbn Mace, "Talal5", 9, "Edeb", 
24; Ebu Davüd , '"falal5", 9; Tirmizi, "Talal5", 9, 
"Birr", 57; Cahiz. Kitabü'l -/jayeuan, tür.yer.; 
a.mlf .. el-Beyan ue't-tebyin, Kahire 1395/1975, 
I, 93; İbn Kuteybe., Te'uUü mui}telifl'l-f:ıadiş (nş r. 

M . Zührien-Neccar). Kahire 1386/1966, s. 293; 
İbnü'I-Mu'tez, el-Bed!' (nşr. M. Abdülmün'im Ha
fa d), Beyrut 1410/1990, s. 158-159; İbrahim b. 
Muhammed ei-Beyhaki, el-Mef:ıasin ue'l-mesaui, 
Beyrut 1404/]984, s. 459-461, 584-588, 600-
60~; İbn Ebu Avn ei-Bağdadi, Kitabü '1-Ecuibe
ti'l-müskite (nşr. M. Abdülkadir Ahmed). Kahire 
1983, tür.yer., ayrıca bk. neşredenin mukaddi
mesi, s. 5, 12, 143; İbn Abdürabbih, el-'ikdü'l
ferid, tür.yer.; Ebü'I-Ferec ei-İsfahani. el-Egani 
(nşr. Abdu llah Eb O Ali Mühenna). Beyrut 14071 
1986, lll, 152-158; IX, 367 -388; X, 281-322; XII, 
183-186; XVII, 216-225; İbnü'n-Nedim. el-Fihrist 
(Teceddüd).s. 158, 161 , 170-171 , 182, 375-376; 
İbn Habib en-Nisabüri. 'Ukala'ü 'l-mecanin, Ka
hire 1924, tür.yer.; EbQ Hayyan et-Tevhidi. el
Beşa'ir ue'?·?ei}a'ir(nşr. Vedad el-Kadi). Beyrut 
1408/1988, tür.yer.; a.mlf .. el-imta' ue'l-mü'a
nese, Kahire 1973, tür. yer.; EbQ İshak ei-Husri. 

HEZL 
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(nşr. Osman BO Ganimi). Tunus 1983, tür. yer.; 
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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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ağır. sövme ve müstehcenlikten arınmış 
olduğu için de hicivden daha hafif bir m i
zah türüdür. Ciddi bazı şiirlerin hezl üs
IQbunda yeniden nazmedilmesine t ehi il. 
hezl türündeki yazı ve şiirlerin toplandığı 
mecmualara da "hezliyyat mecmuası" 
adı verilir. 

Hezl, en şiddetli yergiler olan hicivler
den başlayarak zem, kadh, şetm, ta'r iz. 
lat if e (mülatafa). mut ayebe gibi mizah 
içeren edebi türlerle karıştırılmıştır. Mi
zahl türleri n pek çoğunda yer alan şaka
cılık, alaya alma, ahlaka ve edebe aykırı
lık gibi birbirine benzeyen, hatta bazan 
iç içe bulunan özelliklerin kesin çizgilerle 
ayrılması zordur. Bu konuda yapılmış ba
zı tasniflere göre hezl "alay ederek küçük 
düşürme" biçiminde tanımlanmış. alt ka
demesi ne ta'riz (sata ş ma ve ta ş lama), 

üst kademesine de zem (kı nama) , hiciv 
(yergi). şetmve kadh (sövgü) konulmuş
tur (Levend , TDAY Belleten [ 19701. s. 40; 
Mengi, s. 126). Latife ve nükte ise kimse
yi incitınerne ve zarafeti ön planda tut
ma açısından hezlden ayrılır. Bu da Türk 
edebiyatındaki hezlin Arap belagatında 
nükteyi andırır tarzdaki anlamından fark
lı olarak hicve yakın bir ma na taşıdığını 
gösterir. 

N abi oğluna öğüt verirken hezl ve mi
zah uğruna dostlukların yitirildiğini, hez
lin kin ve düşmaniıkiara yol açabileceğini 
anlatır (Hayriye, s. 87-88) . Sünbülzade 
Vehbi'nin öğüdü de Nabl'yi destekler ni
teliktedir: "Kimseyi etme sakın istihza 1 
Görme Hakk'ın kulunu hezle seza" (Lüt

fiyye, s. 71-72) . Bu ifadelerden . hezlin 
Türk edebiyatında pek rağbet edilecek 
bir tür olarak görülmediği anlaşılmakta
dır. Bununla birlikte birçok divan şairi 
hezliyyat türü manzumeler yazmaktan 
geri durmamıştır. 

Şairlerin , devlet adamlarının ve devrin 
ünlü simalarının başından geçen hadise
ler hezl türü n deki sözlerle anlatılırken za
rafete ve edebi incelikiere dikkat etme
ye özen gösterilmesi gerektiği halde bu
na yeterince riayet edilmediği görülmek
tedir. Çok defa şairin dışında gelişen olay
ların hikaye edilmesi, mübalağalı ve zarif 
bir üs!Gp kullanılması hezli hicivden ayırır. 

Hezliyyat mecmualarında kimliği belir
siz bazı kişilere dair alelade ve müsteh
cen hikaye! ere de yer verildiği görülmek
tedir. Hezliyyat mecmuası düzenleyen şa
irler nükte, mizah, hiciv ve hezliyyat ör
neklerini hiçbir tasnife tabi tutmadan 
yazıya geçirdiklerinden bu tür mecmua
lar hem şekil hem de muhteva yönün
den çeşitlilik gösterir. Dolayısıyla hezliy-
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yat mecmualarında çok nezih beyitlerin 
yanında sövgü içeren kıtalara da rastla
mak mümkündür. 

Yazıldıkları devrin edebi ve tarihi şah
siyetleri hakkında önemli bilgiler ihtiva 
eden bu tür eserlerde diğer kaynaklarda 
yer almayan bazı ayrıntılar da bulunur. 
Mesela Mantıki'nin (ö. 1635) bir hezl ör
neği olan, "Şam'da bilmediler kıyınetimi 1 
Hicret ettim Halebü'ş-şehba'ya 1 Harların 
çifte-i iz'acından 1 İltica ettim Öküz Pa
şa'ya" kıtasından onun Şam'da görev yap
tığı. buradan aziedilince Halep'e giderek 
Öküz Mehmed Paşa'ya sığındığı ve yeni
den görev aldığı öğrenilmektedir. 

Klasik Türk edebiyatında hezllerini mec
mua haline getiren önemli müellifler şöy
le sıralanabilir: İshak Çelebi ( ö. 944/ 1537; 
Aşık Çelebi'nin Meşairü 'ş-şuara'sında ör
nekleri vardır). Nihall Cafer Çelebi (Aşık 
Çelebi'nin Meşairü 'ş-şuara's ında örnek
leri vardır). Nev'lzade Atal (iü Ktp., TY, 
nr. 319), Bahal-i Küfrl (iü Ktp ., TY, nr. 
3005). Heval (iü Ktp ., TY, nr. 2816, 3298, 
3444). Osmanzade Taib (h ezlleri çe şitli 

mecmualarda kayıtlıdır), Tırsl İbrahim (A. 

Sırrı Levend kitapları ara s ında, bk. Le
vend , Türk Edebiyatı Tarihi, s. 155), Kani 
(iÜ Ktp., TY, nr. 3027, 5604), Seyyid Os
man SürGrl (iü Ktp ., TY, nr. 1597), Süley
man Faik(iü Ktp ., TY, nr. 9577). Bayburt
lu Zihni (iü Ktp., TY, nr. 9601 ). Bu mecmu
alarda yer yer hezliyyat tanırnma uyma
yan, yaşanmış küçük hikayeler de mev
cuttur. Edirneli Güftl (ö. 1088/1677), Teş
rifCıtü 'ş-şuarô. adlı tezkiresinde 1 06 şairi 
hezl üs!Obuyla anlatmıştır. 

Türk edebiyatında hezlin yaygın kul
lan ım şekillerinden biri, şekli şairin bir 
manzumeye nazlre yazarak meydana ge
tirdiği tehzlldir. Daha ziyade içinde bulu
nulan zamanı ve şartları eleştirrnek için 
söylenen tehzllde nükte esastır. Mizahi 
açıdan yeterince olgunlaşmamış bir teh
zll makbul sayılmaz. Tehzll bir kişiyi, bir 
kurumu veya olayı konu edinebilir. Tehzll 
ettiği şiire şekil bakımından bağlı kalan 
şair fikir ve ifadede özgürce hareket eder. 
İnce hayall er, zarif nükteler ve bol çağrı
şımlı ifadeler tehzll söyleyen şairlerde gö
rülen en belirgin üslQp özellikleridir. Di
van şairleri içinde Mürekkepçi Heval ile 
SürGrl'nin hicivleri kadar tehzllleri de 
meşhurdur. 

Milli Edebiyat döneminde çıkarılan mi
zah dergilerinde divan şairlerinin gazel ve 
manzumeleri sık sık tehzll edilmiştir. Fa
zı! Ahmet Aykaç, Faruk Nafiz Çamlıbel, 
Halil Nihat Boztepe, Yusuf Ziya Ortaç. Os
man Kaygılı, Orhan Seyfi Orhan. Hüseyin 

Karni, Rıza Tevfik gibi şair! erin siyasi muh
tevalı tehzllleri meşhurdur. Nedlm'in, 
"Tahammül mülkünü yıktın HülagQ Han 
mısın kafir 1 Aman dünyayı yaktın ateş-i 
suzan mısın kafir" matla'lı gazelini Hüse
yin Karni. Hüseyin Cahit Yalçın hakkında 
yazdığı. "Siyaset mülkünü yıktın Ohan
nes Han mısın kafir 1 Bütün ahrarı kızdır
dm kızıl sultan mısın kafir" matla' lı bir ga
zelle tehzll etmiştir. Fazı! Ahmet Aykaç'ın 

Namık Kemal'in "Hürriyet Kasidesi"ne 
yazdığı tehzllin bir beyti şöyledir: " Nasıl 

all- him em erbab-ı ci d d ü ictihadız kim 1 
Bıraktık bir aşiret biz cihangirane dev
letten". 
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Sözün anlamını ve hükmünü 
kastetmemekle gerçekleşen 

ve iç irade ile beyan arasında 
kasıtlı uygunsuzluk durumunu 

doğuran ciddiyetsizlik anlamında 
İslam hukuku t erimi. 

_j 

Sözlükte " zayıflık. cılızlık" gibi anlam
ları bulunmakla birlikte hezl daha çok cid
di olmamayı, şaka yapmayı ifade etmek
tedir. Kur'an'da bu anlamda bir yerde ge
çen (et-Tarık 86/14) kelimenin terim ola
rak. EbQ MansOr el-Matürldl'ye de nisbet 
edilen yaygın tanımlarından biri "kendi
siyle bir anlam kastedilmeyen şey" biçi
mindedir. Diğer bir tanıma göre hezl, "bir 
şeyle konuluş (vaz') amacına uygun olma
yan bir şeyin kastedilmesi"dir. Tanimda 


