
leri hakkında nükteli, alaylı, bayağı, na
musa ve kutsala saldıran hiciv şeklinde 
çeşitli tasnifler yapılmıştır. 

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 Arap
lar'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 HarGnürre
şld olmak üzere iyiliğini görüp övdüğü 
herkesi daha sonra ağır biçimde hicvet
mişti. Onun Ebu Temmam ve Ebu Sa'd 
ei-MahzGml ile de hicivleşmeleri vardır. 

Müslüman ispanya'da da Arap hiciv ge
leneği sürmüştür. Endülüslü ünlü vezir 
ve şair İbn Zeydun'Lın İbn AbdGs'e hita
ben kaleme aldığı er-Risaletü'l-hezliyye 
ince alay unsurları ile dolu bir hiciv rnek
tu budur. Arap edebiyatında hiciv şiire 
mahsus bir tür olup hiciv deyince şiir ak
la 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 gö
rülmektedir. 
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ııtllliJ İSMAİL DURMUŞ 

Fars Edebiyatı. Fars edebiyatında hiciv, 
Abbas! döneminden başlayarak şekil ve 
muhteva bakımından Arap edebiyatının 
etkisiyle gelişmiştir. Fars edebiyatının bi
linen ilk hicviyesi, Firdevsl'nin Gazneli Sul
tan Mahmud hakkında yazdığı rivayet 
edilen hicviyedir. X-XII. yüzyıllardan itiba

ren ir an lı şairler eserlerinde hiciv türüne 
de yer vermişler, bu nitelikte uzun kasi
deler, kıtalar ve mesneviler yazmışlardır. 
Ancak bu türde ilk defa bir akım başla
tan şair, Maveraünnehir bölgesinde ya
şayan SGzenl-i Semerkandl'dir ( ö. 568/ 
ı ı 73). Öğrencilerinden K.aşide-i La]jlal} 
müellifi Ali Şatranc-ı Semerkandl, Cen
neti-yi Nahşebl ve Lamil-yi Buhar! onun ay
nı bölgedeki takipçileri arasında yer alır
lar. Ijuml]ane adlı eserinde SGzenl'yi 
ağır bir şekilde hicveden Hakim Celal (Ce
lal!) 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 dönem
de şairlerin bir kısmı övdükleri kişilerden 
bekledikleri ödülü alamadıkları veya az il
tifat gördükleri zaman, bu imkanlardan 

faydalanan şairleri gözden düşürmek için 
çok ağır hicivler yazmışlardır. N asır-ı Hüs
rev, 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 edipler
den Sa'dl-i Şlrazl Gülistan'ında, Evha
düddln-i Meragi Cam-ı Cem'inde, Hatız-ı 
Şlrazl gazellerinde. Seyf-i Ferganl kaside 
ve kıtaların da, HacCı-yi Kirman ı bazı kıta

larında bu tür şiir örnekleri vermişlerdir. 

Dönemin özellikle hiciv ve hezl konusun
da şiir yazan diğer bir şairi U beyd-i Zaka
nl-i Kazvlnl Al]la]ju'l-eşrfıf, Risale-i Dil
güşa, Ta'ritat ve Muş u Gürbe adlı eser
lerinde içtimal hayatta siyasi çevrelerde 
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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 Elbi
se 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 Feth
pGrl'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. Ka
çarlar dönemi şairlerinden Şihab-ı Türşl

zl, Kaanl-i Şlrazl ve Yağma-yi Cendeki de 
hiciv alanındaki şiirleriyle tanınmışlardır. 

Meşrutiyet öncesi ve Meşrutiyet döne
minde hiciv ve hezl yerini taşlama (tenz) 
türünden şiiriere bırakmıştır. Bu devirde 
halkı uyarmak amacıyla siyasi ve içtimal 
muhtevalı manzum ve mensur eserler ya
zılmıştır. Bu tür şiir yazanların öncülü
ğünü, Nesim-i Şimal mahlasıyla tanınan 
Seyyid Eşrefüddln-i Gllanl yapmıştır. Bu 
dönemde taşlama tarzı eser verenler ara
sında Edlbü'I-Memalik Ferahanl, Mirza 
Aşki, Irec Mirza, Pervln-i İ'tisaml, Meli
kü'ş-şuara Bahar ve Ali Ekber-i Dihhuda'
yı anmak gerekir. 

XIX. yüzyılın sonlarından itibaren dergi 
ve gazetelerde hiciv türü şiirler görülme
ye başlanmıştır. Bu tür şiiriere geniş ölçü
de yer veren ilk gazete 1898-1899 yılla
rında Tebriz'de 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 yaz
dığı, daha sonra Çerend Perend (Tahran 
ı 330 hşJI 95 ı) adı altında toplanan ese
ridir. 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 etkisi
ni yitirmeye başladığı Rıza Şah dönemin
de Te vii]} adlı bir dergi (ı 92 ı -1927) ya
yımlanmıştır. Rıza Şah tahttan ayrılınca 
Baba Şamal dönemin en iyi hiciv örnekle
rini kaleme almıştır. Muhammed Musad
dık'ın iktidarı devrinde ve sonrasında da
ha çok sosyal içerik taşıyan hiciv örnekle

ri 1962'de tekrar çıkmaya başlayan Tev
ti]j dergisinde neşredilmiştir. 
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M A. NACİ TOKMAK 

Türk Edebiyatı. a) Divan Edebiyatı. Di
van edebiyatında hiciv mizahın sınırları 
içinde mütalaa edilmiştir. Başlangıçtan 
beri kesin sınırlarla belirlenememiş olan 
latife, mutayebe, mülatafe, hezl, ta'riz, 
zem, şetm, kadh gibi hepsi birer söz sa
natı kabul edilen manzumeler de hicivle 
derece derece bağlantılıdır. Mizahla ilgili 
bu tür teri m ve kavram kargaşasına açık
lık getirmek üzere yapılan bir tasnife gö
re hiciv sadece yergi karşılığında kullanı
lıp bunun içerisinde yer alan ta'riz sataş
ma ve taşlamaya, tehzil alay ederek kü
çük düşürmeye, zem kınamaya, şetm ve 
kadh da sövmeye karşılık gösterilmiştir 
(Levend. TDAY Selleten 119701. s. 40; Men
gi, JTS,XX 119961. s. 126). Divan edebiya
tında kişi, kurum ve olayların yerildiği hi
civler kaside, gazel, kıta, murabba, mu
hammes gibi nazım şekilleriyle yazılmış
tır. Bu tür manzumelere hicviyye, hiciv 
yazanlara heca-gu veya heccav denilmiş
tir. 

Klasik Türk şiirinde hiciv mücerret (tem
sili) ve müşahhas (hakiki) manada iki açı
dan ele alınabilir. Mücerret manasıyla hi
civ, klasik şiirin odağında yer alan aşk ile 
yakından ilgilidir. Aşık ile rakip arasında
ki mücadele tam bir hiciv atmosferinde 
cereyan eder. Kendini aşık kabul eden şa
ir, sevgilinin diğer aşığı olan rakip hakkın
da daima olumsuz düşüncelere sahiptir 
ve her fırsatta onu hicveder. Aşık tarafın-
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dan genellikle "adQ, a'da" (düşman) ve 
"gayr, ağyar" (başkası, yabancılar) gibi isim
ler altında anılan rakibin hicvedilişinde 
ona pek çok olumsuz özellikler yakıştırıl
ması klasik şiirin genel karakterlerinden
dir. Tasawufı şiirlerde Hak aşığın ın kar
şısında masiva, rindane şiirlerde rindin 
karşısında zahid (sofu) aşık-rakip çekiş
mesini devam ettirir; burada masiva ve 
zahid hicvedilir. Ancak daha ziyade gazel
lerde görülen bu ifadeterin geçtiği man
zumeler edebi bir tür olarak hicviye ka
bul edilmez. 

Müşahhas manasıyla hiciv gerçek kişi
lere yönelik olup söz konusu kişiyi kötü
leme ve küçük düşürme amacıyla yazılır. 

Bu yönüyle sözlü saldırı demek olan mü
şahhas hicivde insan onurunu inciten mü
balağalı ifadeler ve gerçeklerin ters yüz 
edilmesi söz konusudur. Bununla birlikte 
bu tür hicivler sayesinde halk çeşitli dert
lerini, sıkıntılarını, öfke ve isyanlarını dile 
getirmek suretiyle rahatlar. Toplumun re
aksiyonlarına uygun olarak birtakım sıkın
tılardan akisler taşıyan , yazılınasa da söz 
halinde ağızdan ağıza dolaşan hicivler, çok 
defa mazlum halkın zalimden intikam al
ma arzusunu da tatmin eder. 

Klasik Türk şairleri hicviyelerinde ge
nellikle mahlas kullanmamış ve hicivci 
kimliklerini şair kimliklerinden ayrı tut
maya gayret ederek hicviyelerini divanla
rına almamışlardır. Bunun sebepleri ara
sında hicvin bir küfür sözü gibi algılan
ması . şairterin bu tür sözleri kayda değer 
bulmamaları veya onun getireceği teh
likelerden çekinmeleri sayılabilir. Fakat 
toplum nazarında düşecekleri kötü duru
ma, karşıtaşacakları tepkiye rağmen hic
viyelerini kaydeden. hatta onları bir mec
mua haline getiren şairler de vardır. 

Divan şiirinde hicvin konusu, herkese 
ve her şeye uyarlanabilecek kalıplaşmış 
özellikler etrafında yoğunlaşır. Hicvedile
cek kişinin, olayın, kurumun yahut toplu
mun hicve değer olup olmadığına bakıl
maz. Şair için şahsi kinler, nefret ve öfke
ler, duyulan ıstıraplar ve uğranılan acılar 
hiciv için yeterli sebeplerdir. Bu durum
da aynı hiciv herkes için geçerli olabilir. 
Nitekim bir heccavın kızdığı bir kimseyi 
tehdit ederken söylediği, "Benim tamam
lanmış bir hiciv divanım vardır, yalnızca 
hicvedilecek kişinin adı boş bırakılmıştır, 

oraya senin adını yazar, rezil ederim" sö
zü de bunu gösterir. 

Hiciv daha çok methin karşılığı olarak 
görüldüğünden hicviyeler de methiyeler 
gibi genellikle kaside nazım şel:<liyle yazıl
mıştır. Ancak diğer nazım şekilleriyle ya-

zılan hicviyelere de rastlanır. Klasik Türk 
şiirinin bilinen ilk hiciv eseri olan Şeyhl'
nin Harname'si mesnevi nazım şekliyle 
kaleme alınmıştır. Fabl özellikleri taşıyan 
126 beyitlik bu mesnevide başından ge" 
çen bir soygun olayını anlatan Şeyhi. 
eserin sonunda varını yoğunu kaybetti
ğini ve padişahtan adalet istediğini ifade 
eder. 

Harname adını taşıyan diğer bir hiciv . 
eserini de Molla Lutfı yazmıştır. Devlet 
b ürokrasisindeki aksaklıkları ele alan eser 
"har" (eşek) kelimesinin geçtiği deyim ve 
tabirlerle teşkil edilmiştir. Sade bir dille 
çağının sosyal ve kültürel ortamını eleş
tirerek kişileri ve kurumları hicveden Lut
fı'nin Harname'si dokuz varaklık küçük 
bir risaledir. Fatih Sultan Mehmed devri 
müderrislerinden Mevlana Uslu ile (Uslu 
Şüdl, Şücaüddin İlyas) devrin vezirleri ara
sında bir münazara şeklinde kurulan eser
de yer yer bazı manzum parçalar da bu
lunmaktadır. 

FuzQII'nin Şikdyetname'si divan ede
biyatında sosyal bir eleştiri eseri kabul 
edilir. Şairin Bağdat'ta kendisine tahsis 
edilen maaşı alamaması üzerine istan
bul'da bulunan Nişancı Celalzade Musta
fa Çelebi'ye yazdığı bu mektupta devrin 
taşra bürokrasisi hicvedilmektedir. Nesir 
olarak kaleme alınan bazı eserlerde ve 
özellikle tezkirelerde de hiciv parçalarına 
rastlanmaktadır. Bu tür malzeme en çok 
Latlfı'nin kaleme aldığı tezkirede bulu
nur. 

Divan edebiyatında hicvin en güzel ör
neklerinden birini Bağdattı RQhl vermiş
tir. Onun on yedi bentlik "Terkib-i Bend"i, 
XVI. yüzyıl toplum düzenindeki çarpıklık
ların ve taşra yönetimi teşkilatının her 
açıdan hicvedildiği bir eserdir. Bu şiir ya
zıldığı dönemden itibaren pek çok şair ta
rafından taklit edilmiş ve yüzyıllar boyun
ca toplum düzenini yeren aynı muhteva
da manzumelerin yazılmasına sebep ol
muştur. 

XVII. yüzyıl hiciv türünün geliştiği bir 
dönemdir. Bunun bir sebebi toplum ya
pısında gittikçe artan yozlaşma, diğer se
bebi de şiir zevkinin geniş kitleler arasın
da yaygınlaşmasıdır. Bu yüzyılda yaşayan 
Güfti, Türk edebiyatı tarihinin tek man
zum tezkiresi olan Teşrifatü'ş-şuara'
sında başta kendisi olmak üzere birçoğu 
önemli makamlarda bulunan şairleri hic
vetmiştir. 

Divan şiirinde kişileri hedef alan, ger
çek anlamda hiciv tanırnma uyan man
zumeler bu türün üstadı sayılan Nef'l ta-


