HİCİV

lendirir. Totaliter rejimlerde ve istibdat
dönemlerinde hiciv hayvan hikayeleri veya herhangi bir alegori arkasına sığınır.
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Kelimenin kökü olan hecv veya hica
sözlükte "bir lafzı harflerini sayarak ve
heceleyerek okumak, bir kişinin veya toplumun ayıp ve kusurlarını sayıp dökmek,
yermek" anlamına gelir (Lisanü'l·'Arab,
"hcv" md.). Arap edebiyatında hiciv karşılığında hica terimi kullanılmakta. hiciv
türü şii re ühcüvve. ühciyye (çoğul u ehaci).
karşılıklı hiciv söylemeye mühacat. tehaci. bir şiir parçasında hiciv özelliği bulmaya ihca denmektedir. Türk edebiyatında
genel olarak hiciv, halk edebiyatında taş
lama, çağdaş Türk edebiyatında ise yergi kelimeleri kullanılır. Bu türde yazılmış
eseriere de hicviyye adı verilir.
Hiciv en eski

şiir

türlerinden biridir. Batı edebiyatlarının kaynağı olan eski Yunan ve Latin şiirinde destanlardan başla
yarak pek çok manzum metin içinde yer
yer hiciv (satire) özelliği taşıyan parçalar
bulunmaktadır. Eski Yunan'da hiciv şairi
olarak bilinen ilk isim Archiloküs'tür (ö.
m.ö. 635). Hicvin daha yaygın bir tür olarak bilindiği Roma'da ise Lucilius (ö. m.ö.
103), Horatius (ö. m.ö. 9) ve Juvenalis (ll.
yüzyıl) büyük hiciv şairleri olarak ün yapmışlardır.
Batı geleneğinde

hiciv genellikle çirkin,
yanlış ve gülünç adetlerin ve hadiselerin
mahiyetini zarafet ve maharetle ortaya
koymak olarak anlaşılmış ve böylece hiciv
edebi bir tür olmanın yanında sosyal bir
fonksiyon da yüklenmiştir. Doğu edebiyatlarında ise sosyal karakteri genellikle
bulunmayan hiciv, daha ziyade gerçek kişilerin yerilmesine dayandığından şahsi
kinlerin ortaya döküldüğü bir tür olarak
görülür ve çok defa müstehcen ve küfürlü hicivler akla gelir. XIX. yüzyılın sonuna
doğru yayımlanan Türkçe antoloji ve teorik edebiyat kitaplarının çoğunda hiciv
türü anlatılırken hicvin bu özelliğine dikkat çekilerek örnek verilmekten kaçınıl
mıştır. Bu özellikleri sebebiyle hiciv yazan
şairler bu tür şiirlerinde çok defa mahlas
kullanmamış ve bunları divanlarına almamışlardır.

Hicve konu olan kişi veya kurum geleneklerle yahut daha başka bir şekilde koruma altında bulunur. Bu koruma hiciv
sayesinde aşılır, bu ise hicvi daha da güç-

Hiciv yazarının (heccav) amacı toplum
veya kurumlardaki aksaklıkları, haksızlık
ları, çarpıklıkları, insanın hoşa gitmeyen
yönlerini alaya alarak yermektir. Hi evin
oluşması için mizah, mübalağa ve kötüleme unsurlarının aynı hedefe yönelmesi
gerekir. Bundan dolayı hiciv ve m izah birbirine karışabilir. Nitekim bu tür metinlerin toplandığı antolojilerde her iki türden örnekler bulunduğu gibi karikatür
ve mizah dergilerinin çoğunda hicivler de
yer almaktadır. İkisi arasındaki en önemli fark. mizahta sadece güldürme amacı
nın olmasına ve tamamen uydurulmuş
olaylara (kurgu) dayanabilmesine karşılık
hicvin az veya çok gerçeği yansıtmasıdır.
Mizahta genel konular işlendiği halde hicivde sosyal bir konu veya toplumu ilgilendiren bir mesele yahut çoğunluğun
tanıdığı gerçek kişilerin hedef alınması
esastır.

Bu türün ikinci unsuru olan mübalağa,
hicvedilecek konunun veya kişinin esasen
mevcut bir kusur yahut zaafının abartıla
rak gülünçleştirilmesidir. Üçüncü unsur
olan kötüleme ise tenkidin daha aşırı bir
şeklidir. Bu bakımdan hiciv medhin karşıtıdır ve dar anlamda zem ile eş anlamlıdır. Hiciv yazarı konusuna çok defa merhametle değil nefretle bakar; amacı yaralamak, yıkmak, yok etmektir. Hicve halk
edebiyatında taşlama denilm esi, Siharn-ı
Kaza, Siharn-ı İlham gibi hiciv eserlerinin adındaki ok (siham) kavramı. Batı ve
Türk karikatüründe hicvin ok veya taş
atan insanla sembolize edilmesi aynı düşüncenin ürünüdür.
Hiciv türünde bir eserin edebi değeri
olması için zeka ve nükte unsuru taşıma
sı, zarif ve ince çağrışımlara açılması . mecaz, teşbih. istiare, mübalağa, hüsn-i ta'111, t ecahül-i arif gibi edebi sanatları ihtiva etmesi gerekir. Bununla beraber özellikle kişileri hedef alan hicivlerde sempati ve şaka ile takilmaktan başlayarak
tenkit ve muaheze ile şiddetini arttıran
ve giderek alay, tahkir ve küfre kadar varan ifadelere rastlanır. Bu sonuncuların
çoğunda da cinselliğe dayanan galiz sözler yer alır. Bu sözler hedef aldığı kişide
gülüp geçmeden başlayarak incinme, kı
rılma , hakarete uğrama gibi etkiler bıra
kır. Şairler arasında vuku bulduğu zaman
bu durum karşılıklı atışmalara sebep olur.
Hicivde sanat açısından itibar görmüş
usullerden biri de metheder görünerek

zemmetmektir. Ziya Paşa'nın Zaferndme Şerhi "ironi" de denilen bu tarzın en
güzel örneklerindendir. Bu gibi hicviyelerde tabiatıyla tevriyeli kelimeler çok kullanılmıştır.
Fıkralarda olduğu gibi hicivde de espri
sona saklanır. Kıtalar halinde yazılan hicviyelerde ruballere benzer şekilde ilk iki
mısrada meseleye genel bir yaklaşım bulunurken son mısralarda asıl vurucu. şa
şırtıcı, güldürücü, bazan müstehcen unsur yer alır.

Klasik dönemde hemen bütün türler
gibi hicivler de pek az istisnasıyla manzum olarak vücuda getirilmiştir. XIX. yüzyıldan sonra roman. hikaye. tiyatro ve fık
ra gibi n esir türleri arasında hicivler de
yer almıştır.
Hicviyelerin bir gerçeğe dayanması,
tenkit ve uyarı ihtiva etmesi sebebiyle
didaktik tarza girdiği kabul edilmektedir.
Bununla beraber bazı hicivler. hiddetindeki coşkunluk ve şiddet dikkate alına
rak "lirizm ırmağının coşkun bir kolu"
(Meriç, s. 35) şeklinde değerlendirilmiş
tir.
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Arap Edebiyatı. Hiciv Arap şiirinin en
eski ürünlerindendir. Dine dayalı lanetleme ve beddua formları kahinierin büyü
mahiyetindeki seeileri ne, bunlar da irtica11 recezlere dönüşmüş, hiciv bu süreç içinde gelişerek bir edebi tür olarak ortaya
çıkmıştır. İslam öncesi dönemde birini
hicvetmek isteyen bir Arap şairinin kahinler gibi özel kıyafete bürünmesi, başını tı
raş ettirip koku sürünınesi ve özel pabuçlar giymesi, hicivle ilahiara yapılan ta'vlzat (sığınmalar) ve kahin seeilerinin yakın
ilgisi olduğunu göstermektedir (Şevki
Dayf, I, 196-197).

Eski Arap toplumunda hiciv türü şiirin
özel bir yeri vardı. Mesela savaşlarda düş
mana karşı kullanılan en etkin moral si-
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lahı hicivdi. Bu sebeple şairler hicivlerini
keskin kılıca, ok ve mızrağa benzetmiş
lerdir. Bir kabilede nüfuzlu olanlarla yiğitlik. mertlik, cömertlik gibi erdemiere
sahip bulunanların yanı sıra korkaklar ve
cimriler hicvin başlıca konusunu teşkil etmekteydi. Şair düşman kabileyi hicvederken onların moralini bozduğu gibi kendi
kabilesini de yüreklendiriyordu . Nitekim
Hz. Peygamber Hassan b. Sabit' e, " Müş
riklere karşı senin şiirin aktan daha tesirlidir" demiştir (Müslim , " Feza, ilü 'ş- şa
l:ıabe " , ı 57; DİA, xv ı, 400; N esai , "Menasik", 121) .

Genel olarak Arap şairleri hicviyelerinde, övgü şiirlerinde (methiye, fahriye) kullandıkları yiğitlik, cömertlik, yardım severlik gibi üstün niteliklerin zıddını kullanmışlardır. Bu arada ırz , namus veşere
fe, soy sapa ve kadınlara dil uzatan bayağı hicivlere de rastlanmaktadır. Özellikle bu durum öldürme ve yağmalama sebebiyle söylenen hicivlerde görülmektedir. Bununla beraber İslam öncesi Arap
edebiyatında yazılan hicivlerin genelde
nezih olduğu söylenebilir. Mesela dönemin büyük şairlerinden Nabiga ez-Zübyani, Züheyr b. Ebu Sülma. MeymGn b. Kays
el-A'şa istihza, istihfaf ve ta'riz sınırları 
nı aşmayan hicivlerle yetinmişlerdir. Buna karşılık Evs b. Hacer'in ve öğrencisi
Hutay'e'nin hicivleri galiz ve müstehcendi, muallaka şairi Taraf e b. Abd'in ise dili
ağırdı . Tarafe'nin ölümüne Hlre Meliki
Amr b. Hind'i hicvetmesi sebep olmuş
tu r (Mehmed Fehml, I, 658) . Hicivlerin iffet ve nezahet sınırları dışına çıkmasının
bir sebebi de ş i irin bazı şairlerce gelir
kaynağ ı haline getirilmesidir. Hicivlerin
çoğu hamasi şiirler arasında bulunmakla
beraber kısmen müstakil kasideler halinde yazılm ı ş hicviyelere de rastlanmaktadır (Hüseyin Atvan, s. 32 3) .
Ku r' an-ı Kerim 'de (e ş- Şu ara 26/22 422 7) kendi çıkarı için övdüğünü yeren, yerdiğini öven. layık olmayanı metheden veya
haksız yere kötüleyen, bu doğrultuda yalan ve iftiradan sakınmayan , sözü fiiline
uymayan, ırz ve namusa saldıran şairle r
yerilm i ş , imanlı ve iyi hal sahibi şairlerin ,
hasımiarına karşılık vermek amacıyla şiir
ve hiciv söylemelerine cevaz verilmiştir.
İlk dönemlerde şiir ve hiciv İslamiyet'i
müdafaa için kullanılm ı ş . Hassan b. Sabit, Abdullah b. Revaha, Ka'b b. Züheyr
ve Ka'b b . Malik gibi şairler hicivleriyle
Hz. Peygamber'i, ashabını ve İslam'ı t ezyif ederek gözden düşürmeye veya dinin
yayılmasını önlemeye çalışan putperest
ve yahudi şairlere cevap niteliğinde hic-
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viyeler yazmışla r, bu konuda ResGl-i Ekrem'den de teşvi k görmüşlerdir. Nitekim
Hz. Peygamber'i, ashabını ve İslam'ı en
güzel şekilde savunup onları tezyife çalı
şan putperest şairlere karşı susturucu cevaplar vermesi sebebiyle " şairü ' n-nebl"
unvanıyla anılan Hassan b. Sabit için mescidde bir kürsü kurulduğu, putperestleri
hicveden ş i irle r ini bizzat Resuluilah ve
ashabın dinlediği bilinmektedir (Buharl,
" Şala t", 68 ). Hz. Peygamber'i, ashabını
ve İslam ' ı hicveden şai rler arasında Hz.
Peygamber'in amcasının oğlu ve süt kardeşi Ebu Süfyan el-Haşimi. Abdullah b.
Ziba'ra, Enes b. Züneym ve Ka'b b. Züheyr gibi sonradan pişman olup İslami
yet'i kabul edenler de vardır. Bunlar daha sonra ResGl-i Ekrem ve İslamiyet'le
ilgili çok güzel şiirler yazınışiard ır.
Emevller döneminde kabile taassubunun artmasına paralel olarak daha çok
hiciv türü şiir yazılmaya ve muhtevaları
da giderek sertleşmeye başladı. Şairin övdüğü kimseden beklediği ödülün gelmemesi, gecikmesi veya az bulunması, devlet adamlarının şairin işini görmemeleri.
hasım tarafı tutmaları bu dönemde hicvin artmasının sebepleri arasında sayıl 
maktadır. Bundan dolayı Emevller devrinde halife, vali, vezir, katip ve nakib gibi birçok devlet büyüğü öncekilere nisbetle daha ağır hicivlere hedef olmuştur.
Bunlardan Halid b. Abdullah el-Kasrl ile
Ömer b. Hübeyre en çok hi eve maruz kalan valilerdendi. Bu dönem şairleri hicivleriİıde dinsiz, zındık, fasık, facir, münafık, bid ' atçı, zalim. zorba gibi yergi ifadelerine yer vermişlerdir.
Yine bu devirde Basra'da, kabilecilik taassubundan kaynaklanan ve "nekaiz" adı
verilen bir hiciv türü gelişmiştir. Bu tür
hicivde şair kendi kabilesini överken düş
man kabileyi yerer, rakip şair de aynı vezin, kafiye ve rev! ile ona cevap verir. İkin
cisi, ilkinin öne sürdüğü suçlamaları çürütmeye (nakzetmeye) çalıştığı için türe
nekaiz denilmiştir. Bu şekildeki atışma
lar genellikle pazar ve panayırlarda, kalabalıkların alkış ve tezahüratı arasında
eğlence ve hoş vakit geçirme havası içinde cereyan ederdi. Böylece hiciv, halis yergi şiiri olmaktan çıkarak Basra'da yeni
teşekkül eden bir toplumun eğlence ihtiyacına cevap veren sosyal, kültürel, entelektüel ve dolayısıyla sanat değeri olan
bir karakter kazanmıştır. Bu atışmalara
rağmen devrin en büyük şairleri Cerlr, Ferezdak ve Ahtal arasındaki dostluğun devam etmesi hicvin sanat ve kültür ağır
lıklı olduğunu gösterir. Cerlr, yazdığı hi-

civ yüzünden Vali Halid b. Abdullah elKasrl tarafından hapse atılan Ferezdak' ı
kurtarmak için onun adına validen özür
dileyen bir şiir yazmış, hatta Ferezdak öldüğünde onun için mersiye bile kaleme
almıştır. Ebu Temmam ' ın Ne]fö.'izu Ceri r ve'l-A ]]tal ( nşr. Anton Sal hanl, Beyrut 1922). Ebu Ubeyde Ma'mer b. Müsenna'nın Ne]fö.'iz u Cerir v e'l-Fere zda]f
(Beyrut ı 922) ve Ebü'l-Mugis el-Evdl'nin
Ne]fö.'izu Cerir ve'l-Ferezda]f (I-lll , Leiden 1905-1 9 12) adlı derlemeleri neşredil
miştir. Nekaiz türü atışmalarda ilk baş
layan daha avantajlı sayılırdı . Çünkü cevap veren onun belirlediği içeriğe ve biçime (vezin , ka fi ye, revl) uymak zorundaydı . Buria rağmen akıl ve muhakeme gücü, eectel kabiliyeti. delili delille çürütme
yeteneği olan şairin üstünlük sağlaması
da mümkündü. Hiciv ve nekaiz türüyle ilgili olarak " mühfıcat , münakazat. nekaiz, mesalib, rnekatil ... "genel başlıkları
altında çeşitli müellifler tarafından birçok derleme yapılmış, ancak bunların hiç·
biri zamanımıza ulaşmamıştır.
Nekaiz türü hiciv, Abbasller devrinde
kabilecilik taassubunun zayıflamasıyla eski heyecanını yitirmiş , sadece Necid bölgesinde çöl şairleri tarafından sürdürülmüştür. Bu şairlerin başında gelen İ bn
Meyyade, Muharib, Esed, Müzeyne, Kudaa ve Yemen kabilelerine mensup birçok şair le münakazada bulunmuştur. Bu
münakazalar arasında en güzel ve edebi
olanları İbn Meyyade'nin, Hakem el-Muhfıribl ile Abdurrahman el-Esedl arasın
da cereyan eden nekaizidir.
Abbasller devrinde hiciv, içtimal hayattaki gelişme ve farklılaşmaya paralel olarak ferdlleşm i ş, kabile hicvinin yerini şah
sı hicvetme almış, bu da hicvin biçim .olarak değişmesine yol açmıştır. Bu türde
kısa parçalara, bir beyitlik hicivlere bile
yönelenler olmuş, şairler en yakın akraba
ve dostlarını , hatta kendilerini bile hicvetmeye başlamışlardır. Mesela Ebu Dülame, Halife Mehdi'yi güldürrnek için halifenin sarığı giydiğinde maymuna, çıkar
dığında domuza benzediğ i ni söyleyecek
kadar ileri gitmiştir. Hammad Acred ve
Mutl' b. İyas da bu tür hiciv şairlerinden
dir. Bu devirde hicvin en belirgin özelliği
alaycı ve güldürücü tavrın yaygın oluşu
dur. Nitekim en iyi hicvin güldüren hiciv
olduğuna işaretle Ebu Dülame, "Hicvedince güldür" demiştir. Bu tarzın en usta şa
iri İbnü' r-RGml'dir. Ebu Amr b. Ala'ya göre en iyi hiciv, bir genç kızın bile çekinmeden okuyabileceği yani nezih ve afif olan
hicivdir. Bu devirde yaygın diğer hiciv tür-
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leri hakkında nükteli, alaylı, bayağı, namusa ve kutsala saldıran hiciv şeklinde
çeşitli tasnifler yapılmıştır.

Şi'rü'ş-Şa'alfk, Kahire 1987, s. 325-328; G. J.
van Gel der, Th e Bad and the Ugiy: Attitudes

Abbasller devrinde Arap milliyetçiliği
ne karşı bir tepki olarak doğan, Arap asıl 
lı olmayan aydınların oluşturduğu "şuG
biyye" akımına mensup şairler hicivden
çok faydalanmışlar ve yergi oklarını Araplar'a ve Arap asıllı şairlere yöneltmişler
dir. Bu dönemde Di'bil b. Ali ei-Huzal, ağır
yergileri ve vefasızlığı ile tanınan güçlü
bir hiciv şairidir. Di'bil. başta HarGnürreşld olmak üzere iyiliğini görüp övdüğü
herkesi daha sonra ağır biçimde hicvetmişti. Onun Ebu Temmam ve Ebu Sa'd
ei-MahzGml ile de hicivleşmeleri vardır.

Merdem Bek, "Cerir", MMİADm.,XXX (1955).
s. 181-190; Bichr Fares, "Hiciv" , İA, V/1, s. 473475; Ch. Pellat, "HiQja"', EJ2 (İng.), lll, 352-355;
Rekin Ertem, "Hiciv", TDEA, IV, 223-224; Ali
Şakir Ergin, "Ferezdak", DİA, Xll, 374; "Hiciv",
Yeni Türk Ansiklopedisi, İstanbul 1985, IV,
1284-1285.
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Müslüman ispanya'da da Arap hiciv geEndülüslü ünlü vezir
ve şair İbn Zeydun'Lın İbn AbdGs'e hitaben kaleme aldığı er-Risaletü'l-hezliyye
ince alay unsurları ile dolu bir hiciv rnektu budur. Arap edebiyatında hiciv şiire
mahsus bir tür olup hiciv deyince şiir akla gelmektedir. Ancak lll. (IX.) yüzyıldan
itibaren mensur hiciv örneklerine de rast!anmaktadır. Makamat tarzı eserlerde,
Ebu Hayyan et-Tevhldl'nin Meşalibü'l
vezireyn'inde ve Endülüslü yazar ve şair
İbn Şüheyd'de mensur hiciv örnekleri görülmektedir.
leneği sürmüştür.

BİBLİYOGRAFYA :
İbn

Düreyd, Cemheretü'l-luga, "hcv" md.;
Lisanü'l·'Arab, "hcv" md.; Kamus Tercümesi,
IV, 1228; Buhar!, "Şalat", 68; Müslim, "Feza'ilü'ş-şaJ::ıabe", 157; Nesa!, "Menasik", 121 ; Ca·
hiz, el-Beyan ve't-tebyin, IV, 83; İbnü ' n·Ned!m ,
el-Fihrist (Şüveym!), s. 253; Sealib!, A/:ısenü ma
semi'tü, Beyrut 1409/1989, s. 130-132; İb nü'l·
Cevz!, Maf!:amat (nşr. Muhammed Nagş). Kahire1980, s. 173-212, 223, 400; Nüveyr!, Nihayetü '1-ereb, lll, 266-295; Ahmed Rifat, Tasvir-i
Ahlak, istanbul1305, s. 338-340; Ahmed el-İs
kender!- Mustafa inan!, el-Vasft {i'l-edebi'l'Arabi ve taril]ih, Kahire 1335/1916, s. 48, 158161; Mehmed Fehmi, Tarih-i Edebiyyat-ı Arabiyye, İstanbul1919, I, 241-242,256-257,641642, 648, 652-658, 863-864; Brockelmann.
GAL, I, 52-58; Suppl., I, 87; Ronart, CEAC, s.
463; Marün Abbüd, Edebü 'l-'Arab, Beyrut 1960,
s. 88; Şevki Dayf, Tarif] u '1-edeb, ı, 196-197; lliyya Hav!, Fennü 'l-hica' ve te(avvuruhü {i'ş-şi'
ri'l-'Arabi, Beyrut 1960, tür.yer.; a.mlf., Fennü'l-hica' ve tetavvuruhü 'inde'l-'Arab, Beyrut 1970, tür.yer.; Sezgin, GAS, Il, 60-63, 79,
308, 320, 358, 359, 362-365, 423; M. Muhammed Hüseyin. el-Hica' ve'l-hecca'ün fi'l-Cahiliyye, Beyrut 1968, tür. yer.; a.mlf., el-Hica' ve'lhecca'ün {'f şadri '/-İslam, Beyrut 1389/1969,
tür.yer.; Cevad Ali, el-Mufaşşal, VI, 593 vd.; Ha111 İbrahim Ebü Ziyab, en-Nabigatü'l-Ca'di, Dı
maşk, ts. (Darü'l-Kalem), s. 204-230; Kahtan
Reş!d et-Tem!m!. İtticahatü'l-hica' fi'l-f!:arni'ş
şalisi'l-hicri, Beyrut, ts. (Darü'l-Meslre). tür. yer.;
Nihad M. Çetin, Eski Arap Şiiri, İstanbul 1973,
s. 89; Hüseyin Atvan, Şu'ara'ü'd-devleteyn,
Beyrut 1981 , s. 323-353; Abdülhallm Hifn!.

Toward lnvective Poetry (Hijo) in Classical
Arabic Literature, Leiden 1988, tür. yer.; Hal11

ııtllliJ İSMAİL DURMUŞ

Fars Edebiyatı. Fars edebiyatında hiciv,
Abbas! döneminden başlayarak şekil ve
muhteva bakımından Arap edebiyatının
etkisiyle gelişmiştir. Fars edebiyatının bilinen ilk hicviyesi, Firdevsl'nin Gazneli Sultan Mahmud hakkında yazdığı rivayet
edilen hicviyedir. X-XII. yüzyıllardan itibaren ir an lı şairler eserlerinde hiciv türüne
de yer vermişler, bu nitelikte uzun kasideler, kıtalar ve mesneviler yazmışlardır.
Ancak bu türde ilk defa bir akım başla
tan şair, Maveraünnehir bölgesinde yaşayan SGzenl-i Semerkandl'dir (ö. 568/
ı ı 73). Öğrencilerinden K.aşide-i La]jlal}
müellifi Ali Şatranc-ı Semerkandl, Cenneti-yi Nahşebl ve Lamil-yi Buhar! onun aynı bölgedeki takipçileri arasında yer alır
lar. Ijuml]ane adlı eserinde SGzenl'yi
ağır bir şekilde hicveden Hakim Celal (Celal!) ve Sultan Sencer döneminin şairlerin
den KGşkeki-i Kayini dönemin hiciv yazan
diğer şairlerindendiL Gazneliler devri
şairlerinden Ruhl-i Yelvalid ve Muhtarl-i
Gaznevi'nin de hicivleri vardır. Bu dönemde şairlerin bir kısmı övdükleri kişilerden
bekledikleri ödülü alamadıkları veya az iltifat gördükleri zaman, bu imkanlardan
faydalanan şairleri gözden düşürmek için
çok ağır hicivler yazmışlardır. Nasır-ı Hüsrev, Senal, Evhadüddin Enverl. Ebü'I-Aia-i
Gencevl, Zahir-i Faryabl ve Cemaleddln-i
İsfahanl Xl ve XII. yüzyıllarda hiciv yazan
iranlı şairler arasında zikredilebilir. Ömer
Hayyam'ın da riyakar zahidleri yeren ru bal tarzında hicivleri vardır.
XII ve XIII. yüzyıllarda Moğol istilası
devrinde hiciv ve hezl hem nazım da hem
nesirde daha ilgi çekici bir hale gelmiş.
bu dönemlerde yetişen şair ve ediplerden Sa'dl-i Şlrazl Gülistan'ında, Evhadüddln-i Meragi Cam-ı Cem'inde, Hatız-ı
Şlrazl gazellerinde. Seyf-i Ferganl kaside
ve kıtaların da, HacCı-yi Kirmanı bazı kıta
larında bu tür şiir örnekleri vermişlerdir.
Dönemin özellikle hiciv ve hezl konusunda şiir yazan diğer bir şairi Ubeyd-i Zakanl-i Kazvlnl Al]la]ju'l-eşrfıf, Risale-i Dilgüşa, Ta'ritat ve Muş u Gürbe adlı eserlerinde içtimal hayatta siyasi çevrelerde

görülen aksaklık ve çarpıklıkları hiciv ve
hezl tarzında yermiştir. Bunların yanında,
Ubeyd-i Zakani'nin ve Hi!ıfız'ın etkisinde
kalan BG İshak-ı Et'ime ve Divan-ı Elbise yazarı Nizameddin Karl-yi Yezdl'yi de
zikretmek gerekir.
Safeviler dönemi şairleri arasında hiciv
türünde en çok şiir yazan Vahşi-i Batki'dir. Vahldl-i Kumi, Hayretı-i TGnl. Nadirn-i
Lahlcanl, Şital-yi isfahanl ve Şeyda-yi FethpGrl'nin de bu tür bazı şiirleri vardır. Şifa!
hicivde güçlü bir şair olmasına rağmen
doktoru olduğu Şah Abbas hoşlanmadığı
için bu tür şiir yazmayı terketmiştir. Kaçarlar dönemi şairlerinden Şihab -ı Türşl
zl, Kaanl-i Şlrazl ve Yağma -yi Cendeki de
hiciv alanındaki şiirleriyle tanınmışlardır.
Meşrutiyet öncesi ve Meşrutiyet döneminde hiciv ve hezl yerini taşlama (tenz)
türünden şiiriere bırakmıştır. Bu devirde
halkı uyarmak amacıyla siyasi ve içtimal
muhtevalı manzum ve mensur eserler yazılmıştır. Bu tür şiir yazanların öncülüğünü, Nesim-i Şimal mahlasıyla tanınan
Seyyid Eşrefüddln-i Gllanl yapmıştır. Bu
dönemde taşlama tarzı eser verenler arasında Edlbü'I-Memalik Ferahanl, Mirza
Aşki, Irec Mirza , Pervln-i İ'tisaml, Melikü'ş-şuara Bahar ve Ali Ekber-i Dihhuda'yı anmak gerekir.

XIX. yüzyılın sonlarından itibaren dergi
ve gazetelerde hiciv türü şiirler görülmeye başlanmıştır. Bu tür şiiriere geniş ölçüde yer veren ilk gazete 1898-1899 yılla
rında Tebriz'd e yayımlanan İJ:ıtiyac'dır.
1907-1908'de yayımlanan haftalık Sılr-i
İsratil dergisinde de hiciv türüne geniş
yer verilmiştir. Modern dönemin en başa
rılı hicivleri Dihhuda'nın bu dergide yazdığı, daha sonra Çerend Perend (Tahran
ı 330 hşJI 95 ı) adı altında toplanan eseridir. iran'ın son büyük hiciv üstadı Zeblh
BihrGz'un Mir'fıtü's-sera'ir adlı eseri,
Ubeyd-i Zakani'nin geliştirdiği edebi hiciv
geleneğinin izlerini taşımaktadı r.
Hiciv türünün siyasi niteliğini ve etkisini yitirmeye başladığı Rıza Şah döneminde Te vii]} adlı bir dergi (ı 92 ı -1927) yayımlanmıştır. Rıza Şah tahttan ayrılınca
Baba Şamal dönemin en iyi hiciv örneklerini kaleme almıştır. Muhammed Musaddık'ın iktidarı devrinde ve sonrasında daha çok sosyal içerik taşıyan hiciv örnekleri 1962'de tekrar çıkmaya başlayan Tevti]j dergisinde neşredilmiştir.
BİBLİYOGRAFYA :
Külliyyat-ı 'Ubeyd-i Zakani (nş[ Abbas ikbal). Tahran 1332/1953; Divan - ı Hakim Süze-

ni-yi Semerf!:andf

(nş[ Nasırüddin Şahhüseynl).

Tahran 1338/1959, s. 1-28; Browne, LHP, ll,

449

