HİCİV
242-243; a.mlf., Tarit_ı-i Edebiyyat-ılran: Ez
Fırdevsi ta Sa' di (tre. Gulamhüseyn-i Sadrlefşar),
Tahran 1368/1989, ll, 42; Rızazade-i Şafak, Tarif_ı-i Edebiyyat-ı iran, Tahran 1341/1962, s.
199-201; R. Levy, An Introduction toPersian
Uterature, New York 1969, s. 147-157; Yahya
Aryanpür. Ez Şaba ta Nima, Tahran 1350/1971,
ll, 36-44; Bediüzzaman Fürüzanfer, Süf_ıan ve
Süf_ıanveran, Tahran 1350/1971, s. 315-322;
Safa. Genc-i Süf_ıan , 1, 90-93; a.mlf., Edebiyyat, ll, 622-626; lll, 86-96, 333; IV, 195-198,
244-252; V/1, s. 628-631 ; Abdülhüseyn-i Zerrinküb, Seyri Der Şi'r-i Farsi, Tahran 1362/1983, s.
50-51; Hüsrev-i Ferşidverd. Der Bare-i Edebiyyat ve Nakt-i Edebi, Tahran 1363/1984, ll, 679680; Zeynelabidln-i Mu'temen, Şi'r u Edeb-i
Farsi, Tahran 1364 h ş., s. 307-31 O; J. Rypka,
Edebiyyat-ı iran der Zaman-ı Selçukıyyan ve
Mogolan (tre. Ya 'küb-i Ajend). Tahran 1364/
1985, s. 50-51;a.mlf. v. dğr., Tarif_ı-i Edebiyyat-ı iran (tre. Keyhü srev-i Kişaverzl), Tahran
1370/1991, s. 333; Ehsan Yarshater, Persian
Uterature, Albany 1988, s. 226-248; Hüseyn-i
Rezmeü, Enva'-ı Edebi ve Aşar-ı An der Zeban-ı
Farsi, Meşhed 1372/1993, s. 89-99; Sirüs-ı Şe
misa, Enva'-ı Edebi, Tahran 1373/1994, s. 240243; Mensür Restgar-ı Fesai. Enva'-ı Şi'ri Farsi,
Şiraz 1373/1994, s. 227-258; Bichr Fares. "Hiciv", iA, V/1, s. 474-476; A. Bausani. "Hi.çija"',
EJ2 (ing.). lll, 355-356. lA,l

M A. NACİ TOKMAK
Türk Edebiyatı. a) Divan Edebiyatı . Divan 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 sanatı kabul edilen manzumeler de hicivle
derece derece bağlantılıdır. Mizahla ilgili
bu tür teri m ve kavram kargaşasına açık
lık getirmek üzere yapılan bir tasnife göre hiciv sadece yergi karşılığında kullanı
lıp bunun içerisinde yer alan ta'riz sataş
ma ve taşlamaya, tehzil alay ederek küçük düşürmeye , zem kınamaya, şetm ve
kadh da sövmeye karşılık gösterilmiştir
(Levend. TDAY Selleten 119701. s. 40; Mengi, JTS,XX 119961. s. 126). Divan edebiyatında kişi, kurum ve olayların yerildiği hicivler kaside, gazel, kıta, murabba, muhammes gibi nazım şekilleriyle yazılmış
tır. Bu tür manzumelere hicviyye, hiciv
yazanlara heca-gu veya heccav denilmiş
tir.

Klasik Türk şiirinde hiciv mücerret (temsili) ve müşahhas (hakiki) manada iki açı
dan ele alınabilir. Mücerret manasıyla hiciv, 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 isimler altında anılan rakibin hicvedilişinde
ona pek çok olumsuz özellikler yakıştırıl
ması klasik şiirin genel karakterlerindendir. Tasawufı şiirlerde Hak aşığın ın karşısında masiva, rindane şiirlerde rindin
karşısında zahid (sofu) aşık-rakip çekiş
mesini devam ettirir; burada masiva ve
zahid hicvedilir. Ancak daha ziyade gazellerde görülen bu ifadeterin geçtiği manzumeler edebi bir tür olarak hicviye kabul edilmez.
Müşahhas manasıyla hiciv gerçek kişi
lere yönelik olup söz konusu kişiyi kötüleme ve küçük düşürme amacıyla yazılır.
Bu yönüyle sözlü saldırı demek olan müşahhas hicivde insan onurunu inciten mübalağalı ifadeler ve gerçeklerin ters yüz
edilmesi söz konusudur. Bununla birlikte
bu tür hicivler sayesinde halk çeşitli dertlerini, sıkıntılarını, öfke ve isyanlarını dile
getirmek suretiyle rahatlar. Toplumun reaksiyonlarına uygun olarak birtakım sıkın
tılardan akisler taşıyan , yazılınasa da söz
halinde ağızdan ağıza dolaşan hicivler, çok
defa mazlum halkın zalimden intikam alma arzusunu da tatmin eder.
Klasik Türk şairleri hicviyelerinde genellikle mahlas kullanmamış ve hicivci
kimliklerini şair kimliklerinden ayrı tutmaya gayret ederek hicviyelerini divanlarına almamışlardır. Bunun sebepleri arasında hicvin bir küfür sözü gibi algılan
ması . şairterin bu tür sözleri kayda değer
bulmamaları veya onun getireceği tehlikelerden çekinmeleri sayılabilir. Fakat
toplum nazarında düşecekleri kötü duruma, karşıtaşacakları tepkiye rağmen hicviyelerini kaydeden. hatta onları bir mecmua haline getiren şairler de vardır.
Divan şiirinde hicvin konusu, herkese
ve her şeye uyarlanabilecek ka lıplaşmış
özellikler etrafında yoğunlaşır. Hicvedilecek kişinin, olayın, kurumun yahut toplumun hicve değer olup olmadığına bakıl
maz. Şair için şahsi kinler, nefret ve öfkeler, duyulan ıstıraplar ve uğranılan acılar
hiciv için yeterli sebeplerdir. Bu durumda aynı hiciv herkes için geçerli olabilir.
Nitekim bir heccavın kızdığı bir kimseyi
tehdit ederken söylediği, "Benim tamamlanmış bir hiciv divanım vardır, yalnızca
hicvedilecek kişinin adı boş bırakılmıştır,
oraya senin adını yazar, rezil ederim" sözü 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
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 kaybettiğini ve padişahtan adalet istediğini ifade
eder.
şiirinin

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 Lutfı'nin Harname'si dokuz varaklık küçük
bir risaledir. Fatih Sultan Mehmed devri
müderrislerinden Mevlana Uslu ile (Uslu
Şüdl, Şücaüddin İlyas) devrin vezirleri arasında bir münazara şeklinde kurulan eserde yer yer bazı manzum parçalar da bulunmaktadır.

FuzQII'nin Şikdyetname'si divan edesosyal bir eleştiri eseri kabul
edilir. Şairin Bağdat'ta kendisine tahsis
edilen maaşı alamaması üzerine istanbul'da bulunan Nişancı Celalzade Mustafa 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 bulunur.
biyatında

Divan edebiyatında hicvin en güzel örneklerinden 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 yazıldığı dönemden itibaren pek çok şair tarafından taklit edilmiş ve yüzyıllar boyunca toplum düzenini yeren aynı muhtevada manzumelerin yazılmasına sebep olmuştur.

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

Divan şiirinde kişileri hedef alan, gerçek anlamda hiciv tanırnma uyan manzumeler bu türün üstadı sayılan Nef'l ta-

Hi CiV

Fuzüli'nin
Hiciv
edebiyatının

eski örneklerinden
biri olan
Şikayetname 's inin

ilk iki sayfası
(Süleymaniye Ktp.,
Lala İsmail,
nr. 472/1)

rafından yazılmıştır.

Hicviyelerini derleKaza adlı eserinde mizahi eleştirilerden itham, tehdit. sövgü ve
müstehcenlik derecesinde küfürlere varan her seviyede hiciv yer alır. Onun zarif
hicivleri arasında Tahir Efendi ve Şeyhü
lislam Yahya'ya verdiği karşı lıklar en meş
hur olan larıdır. Nef'l, çağının sanatçıların
dan başlayarak devlet büyükleri, alimler.
devrio ünlüleri ve ileri gelenlerinden oluşan pek çok insan hakkında hicviyeler söylemiş veya yazmıştır. Bununla birlikte
hicvettiği insanların içtimal mevkilerini
ve sanatkar kişiliklerini de fazla zedelememeye dikkat etmiştir. Mesela bütün
taşkın öfkesine ve sık sık hicvetme ihtiyacı duymasına rağmen Mantıki. Kafzade Faizi, Nev'lzade Ata!, Ganlzade Mehmed Nadirl. Riyazl, Azmizade Mustafa
Haleti gibi söz erbabını sadece yermekle
yetinmiş. onları başkaları için kullandığı
müstehcen küfürler ve edep dışı ifadelerle hicvetmemiştir. Nef'l'nin hicvettiği
şairleri n kendisine cevap verdikleri biliniyorsa da divanlarda hicviyelere yer verilmesi hoş karşılanmadığından bu manzumelerden pek çoğu unutulmuştur. Nef'l
gibi bir hiciv ustasının yetişmiş olması
Türk hicvinin gelişip genişlemesine yol açmış . onun sayesinde hiciv sonraki dönemin edebi muhiti içinde önemli bir yere
sahip olmuştur.
diği Siharn-ı

XVIII. yüzyılın başlarında yazılan bazı
eserlerde doğrudan doğruya hicviye olmamakla birlikte topluma ve kişilere yönelik yergilere rastlanmaktadır. Nabl'nin
Hayriyye'si bu tür eserlerden biridir.
Hiciv, özellikle Nef'l'den sonra divan şa
irlerince bir hayli yaygınlaştırılmışsa da

hiçbir dönemde Haşmet ve çevresindekilerle (Koca Ragıb Paşa, Fıtnat Hanım)
Seyyid Osman SürGrl ve çevresindekiler
(Vehbi vb.) arasında vuku bulan atışma
ların canlılığına erişernem iştir. Heccav lakabını ve şöhretini hiciv ve nükteleri sayesinde elde eden Haşmet hicivde pervasızlığı. her önüne çıkanı yerrnekten zevk
alışı yüzünden ömrünü Bursa ve Rodos'ta sürgünde geçirmiştir.
Divanında değişik seviyelerde hezl ve
hiciv manzumeleri bulunan bir diğer şair
de Tokatlı Ebubekir Kani' dir. Seeili bir üsIGpla kaleme aldığı mektuplarında da sık
sık hicve başvuran Kani'nin bu tarzdaki
en önemli eseri Hirrename 'sidir. Kedilerin, maceralarını kediler şahına anlatmalarından ibaret olan Hirrename süslü
bir nesirle münşeat tarzında kaleme alın
mıştır. Şair eserinde bozuk işleyen devlet
çarkının eleştirisi, yozlaşan genel kabullerin yerilmesi gibi daha çok münşeat türüne uygun konuları hükümdara sunulacak bir arlza çerçevesinde başarıyla dile
getirmiştir.

Divan edebiyatında hicve en yakın tür.
m izah la beslenerek zaman zaman kişile
re ve kurumlara yönelik eleştiriler getiren, kaba şaka ve alayların yer aldığı hezldir (b k. HEZL). Bu tarzın önde gelen isimIerinden SürGrl gerek tarih manzumelerinde gerekse diğer şiirlerinde sık sık hicve de yer verir. Hezliyyat-ı Süruri'de şa
irin çağdaşı olan pek çok kişinin adı bir
hiciv atmosferi içinde anılmıştır.
Eserlerinde hiciv yollu kaba şaka, iğrenç
yerme, sövme. taşlama ve kınarnaya yer
veren şairler ve eserleri şöylece sıralana
b ilir: Deli Birader (ö. 15 35), Di'ıfiu 'l- gu -

mum ve rafiu'l-hümum (Süleymaniye
Ktp., Esad Efendi, nr. 3226, 3629); Nihilll
Cafer Çelebi, Hiciv ve Hezliyyat (Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, s. 154; Köprü! üzilde M. Fuad, sy. 62 [ 1928 [. s. 185187); Kı lıçç ı zade İshak Çelebi, Hiciv ve
Hezliyyat (Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, s. 154); Veysi, Hicviyye (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 2309); Fehlm-i
Kadim, Şehrengiz (İÜ Ktp., TY, nr. 2932,
vr. 60a-64b); Tarzi Mehmed, Vasiyetname (İÜ Ktp., TY, nr. 3005; Nuruosmaniye
Ktp., nr. 4967) ve Zillename (Nuruosmaniye Ktp., nr. 4967); Sahai-i Küfrl. Ahki'ım-ı Külliyye ( mensur, a.g.e., s. 154 );
Osmanzade Ahmed Taib, Hiciv ve Hezliyyi'ıt (Ali Canib [Yöntem[. II [19281. s.
103-129); Karni, Şerh-i Hicviyyat-ı Mü'min Şahi (İÜ Ktp., TY, nr. 957, 3432; Süleymaniye Ktp., Hafld Efendi, nr. 31 5); Süleyman Faik, Mecmua (İÜ Ktp., TY, nr.
9577); İzzet Molla, Mihnet-i Keşan (İs
tanbul 1852); Bayburt! u Zihnl, Hiciv ve
Hezliyyat (Sergüzeştname'si içinde, İÜ
Ktp., TY, nr. 960 ı) . Bunların dışında divan
şairleri arasında hiciv vadisinde manzumeler söylemiş daha pek çok şair vardır.
Özellikle Iatife ve hezliyyat mecmuaları
içinde çok sayıda hiciv türü manzumeye
rastlamak mümkündür. Divan şairleri
nin kendilerine iyi davranmayan, hakları
nı vermeyen veya gasbeden devlet adamIarını ve hoş geçinemedikleri kişileri hicvettikleri göz önünde bulundurulursa günümüze intikal eden hiciv miktarının çok
az olduğu anlaşılır. Hicvin kovuşturma
sebebi olması, hiciv şairlerinin görevden
uzaklaştırılmaları. sürgün ve hatta idam
cezasına çarptırılmaları bu tür şiirlerin
yalnızca dost meclislerinde okunmasına
yol açmış ve yazıya geçirilmesini engellemiştir.
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b) Halk Edebiyatı. Türk halk edebiyahiciv örnekleri genellikle manzumdur. "Thşlama" adını alan bu manzumelerde nazım biçimi olarak daha çok koş
ma, bazari da semai kullanılır. Şiirlerinde
bu türe ağırlıklı olarak yer verenlerin başında Dertli, Seyranl ve Ruhsatl gelmektedir. Halk şairleri, diğer halk edebiyatı
ürünlerinde olduğu gibi taşlamada da
sevgilinin vefasızlığından rüşvete, adam
kayırmaktan cahilliğe ve yalancılığa kadar çeşitli olumsuzlukları dile getirirken
gerçekçiliği ve samimiyeti ön planda tutmuşlar, kadıları, zalim memurları, zenginleri, softaları, hile yapan esnafı , devlet ricalini hatta sadrazaını bile ağır bir
dille hicvetmişlerdir.
tında

Alevi şairleri, diğer halk şairlerinin işle
dikleri konular yanında özellikle münkirleri, münatıkları, softaları ve ahlaki düş
künlükleri, hatta kendi zümrelerini dahi
hicvetmişlerdir. Bektaşi şairleri tarafın

dan yazılan nefeslerde de zaman zaman
hicivlere yer verilmiştir (örnekler için bk.
Gölpınarlı, s. 216, 218-220 vd.) .
Halk edebiyatında önemli bir yeri olan
atışma geleneği çok defa taşlama türü
üzerine kurulmuştur. Saz şairleri atışma
larda, başta birbirlerinin beğenmedikleri
davranışları olmak üzere toplumda gördükleri aksaklık ve yanlışlıkları hicvederler. Bu karşılaşmalarda aşıklar önce sazlarına düzen verip birer "divan" ile meclisi açar, daha sonra "tekellüm", "bulmaca" (muamma), "takılmaca" ve "taşlama"
fasıliarına geçerler. Atışmalar daha çok
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soru- cevap ve tartışma şeklinde geçmekle beraber yarışma süresince aşıklar birbirlerinin açık taraflarını yakalamaya, yekdiğerini mat etmeye (bağlamaya) çalışır
ve bunun sonucu olarak da birbirlerini,
çok defa da fert ve toplum hayatında genel ahlak anlayışına ters düşen yönleri
hicvetmeye yönelirler. Atışmalarda hicvin dozu bazan yükselir. Ayrıca aşık hikayecilerin fasıl esnasında okudukları parçalar arasında yer alan destanlar da genellikle taşlamadan oluşan mizahi manzumelerdir.
Cumhuriyet döneminde saz şairlerinin
hemen tamamında taşlama örneklerine
rastlanmakla beraber bu alanda ön plana çıkan isim Abdürrahim Karakoç'tur.
Abdülvahap Kocaman ve Şemsi Belli de
bu dönemde taşlama türünde örnekler
vermiş önemli isimlerdir.
Başta Nasreddin Hoca, ineili Çavuş ve
Bektaşi fıkraları olmak üzere pek çok fık
rada bencil, hilekar, rüşvetçi, hamiyetsiz,
tamahkar, kavgacı, zorba, geçimsiz, dedikoducu, hırsız, dolandırıcı, haddini bilmez, arsız aşık. gurur ve kibir sahibi tipler
tenkit, alay, istihza ve özellikle hiciv konusu olurlar. Fıkraların tezat bölümünde
yer alan tartışma ·gülmenin yanında istihzanın, hicvin ve hikmetli bir sözün ortaya
çıkmasını da sağlar. Atasözlerinde de fert
ve toplum hayatında görülen çeşitli eksik ve yanlışlıklar etkili bir biçimde hicvedilmiştir.

Geleneksel Türk tiyatrosunda, özellikle Karagöz ve orta oyununda toplumun
genel anlayışına ters düşen tipierin hicvedildiği görülmektedir. Karagöz, devlet
otoritesine ve kanunlara saygılı olmakla
beraber zorbalı k, rüşvet. açgözlülük gibi
kusurları; ukalalık, dalkavukluk, hasislik,
kurnazlık, sahte kahramanlık. menfaat
düşkünlüğü gibi olumsuz tavırları ustaca hicvetmiştir. Karagöz'ün taşlamaların
dan padişahlar dışında hiç kimse kurtulamamış. onun sadrazam ı bile yargılayıp
Yedikule Zindam'na kapatması devlet yetkilileri tarafından da hoşgörüyle karşılan
mıştır (Enault, s. 367). Karagöz repertuvarında özellikle Mandıra, Çeşme, Kanlı
Nigar ve Meyhane oyunlarında içtimal hiciv önemli bir yer tutar. Bahçe, Aptal Bekçi, Hamam, Yalova Safası oyunlarında ise
entrika karmaşık bir hal alır ve toplum
vicdanını inciten olaylara karşı hiciv daha
da keskinleşir. Karagöz'deki bütün tenkitlerin en önemli ortak yanının gülünçleştirme olması Karagöz'ün bir yönüyle
de hiciv oyunu olduğunu gösterir. Geleneksel Türk tiyatrosu içinde önemli bir

yeri olan orta oyununda da günlük hayatın gülünçleştirilerek anlatıldığı , içtimal
ve siyasi bazı olayların hicvedildiği görülmektedir.
Aynı türün diğer bir kolu olan meddah
hikayelerinde ise hiciv unsuru yok denecek kadar azdır. Kaşifı, meddahiarda bulunmaması gereken otuz özelliği sıralar
ken azarlayıcı olmak, uygunsuz sözler
söylemek, alay etmek, müslüman kardeşinin dedikodusunu yapmak gibi hususlara yer vermiş (Nutku, s. 57), meddahiarın hikaye aniatma töresini sekiz madde
halinde sıralarken de alaylı ve kırıcı sözler sarfetmemeleri gerektiği üzerinde
durmuştur (a.g.e., s. 65). Bunun sonucu
olarak meddahlar hicve gerek kalmadan
daha çok taklit yoluyla mizaha yönelmiş
lerdir.
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c) Yeni Türk Edebiyatı. Batılılaşma dönemi Türk edebiyatının gelenekten ayrı
lan ilk hiciv türü örneği Ziya Paşa'nın Zafernô.me Şerhi'dir. Tarihsiz birkaç taş
baskısı bulunan ve ilk basımının 18691870 yıllarında olduğu tahmin edilen Zafernô.me Şerhi' nde, Tanzimat sonrası diğer edebi tür ve şekillerde olduğu gibi Os-

