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ŞEYH GÂLİB İLE KEÇECİ-ZÂDE İZZET MOLLA’NIN
GAZELLERİ ARASINDA NAZİRE İLİŞKİSİ1
Mustafa ARSLAN*
ÖZET
Bu yazıda “nazirecilik geleneği” hakkında kısa bilgi verilmiş, sonra
Şeyh Gâlib ile Keçeci-zâde İzzet Molla’nın gazelleri bu gelenek
çerçevesinde karşılaştırılarak nazire gazeller tespit edilmiştir. Nazire
gazeller nazirecilik ölçütleri çerçevesinde değerlendirilmiş ve kimin
kimden ne kadar etkilendiği ve bu etkileşimin dereceleri her iki şairin
şiirlerinden alınan örneklerle ortaya konmaya çalışılmıştır. Her iki
şairin de Mevlevî tarikatı mensubu oluşu ve ilham kaynaklarının
başında Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin gelmesi bu etkileşimi adeta
zaruri kılmıştır. Ayrıca İzzet Molla’nın Mevlevî ilhamına açılışını
sağlayan en önemli kapının Şeyh Gâlib olması bu karşılaştırmanın
yapılmasında önemli etkenlerdendir. İki şair arasındaki bağlantı ve
etkileşimin
tespitinde
nazirecilik
geleneğinden
faydalanılmaya
çalışılmıştır.
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ŞEYH GÂLİB’S AND KEÇECİ-ZÂDE İZZET MOLLA’S “GAZEL”S
BETWEEN NAZİRE CONNECTIONS
ABSTRACT
In this article, a short information has given about the tradition of
“nazirecilik” and Şeyh Gâlib’s and Keçeci-zâde İzzet Molla’s “gazel”s has
compared in according to this tradition. “Nazire” lyrics has examined
within the framework of criteria of “nazirecilik”. After that who is
affected by how much was investigated. Degrees of interaction with
examples taken from both the poet's poems have been put forth. In the
Fact that both poets are members of the “Mevlevi Tarikatı” and Mevlânâ
Celâleddîn-i Rûmî’s being their source of inspiration made it almost
essential in this interaction. Also the importance of Şeyh Galip in İzzet
Molla’s opening of the inspiration of Mevlevi is an important fact of this
comaration. The connection between the two poets and the tradition of
the interaction in determining the unused tried “nazirecilik”.
Key Words: Classical Turkish Literature, Şeyh Gâlib, İzzet Molla,
nazire, comparison interaction
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Giriş
Divan şiirinin son döneminde yetişmiş bir şair olan İzzet Molla’nın, bu şiir geleneğinin
hemen tüm özelliklerini sürdürdüğü söylenmektedir. Onun kasidede Nef’î’den, gazelde ise başta
Şeyh Gâlib olmak üzere Nabî, Nedim ve Vâsıf’tan etkilendiği bilgisi kaynakların bir çoğunda ifade
edilmektedir (Özyıldırm 2002; Şahin 2004; Ceylan ve Yılmaz 2005). İbrahim Necmi Dilmen,
Tarih-i Edebiyat Dersleri (1338: 249) adlı eserinde onun “İstinsaha yakın bir tarz-ı telâkkide
eskileri tanzir ettiğini” ifade etmekte; Vasfi Mahir Kocatürk (1964: 569-575) ise; herhangi bir kanıt
getirmeden gazellerinin “hemen yüzde sekseninin divan edebiyatının muhtelif tarzlarda meşhur
gazellerine nazire” olduğunu söylemektedir.
Bu yazının amacı, İzzet Molla’nın edebî kişiliğinin ve üslûbunun oluşmasında büyük payı
olan, Şeyh Gâlib’e yazdığı nazireleri, karşılaştırmalı edebiyat bilimi yöntemlerinden de
faydalanarak nazirecilik ölçütleri çerçevesinde şekil ve muhteva açısından karşılaştırmak ve İzzet
Molla üzerindeki Şeyh Gâlib etkisinin boyutlarını örnekleriyle ortaya koymaktır.
Nazirecilik Geleneği
Burada, Divan şiirinin oluşumunda, şairlerin yetişmesinde, şairler arasındaki bağlantı ve
etkileşimin tespitinde oldukça önemli bir işleve sahip olan ve özellikle iki şair arasında yapılacak
olan karşılaştırmanın ana eksenini oluşturan “nazirecilik geleneği” üzerinde kısaca durulacaktır.
Divan şiirinin kuruluş devresiyle birlikte örnekleri görülmeye başlanan şairlerin birbirlerine
nazire yazması, zamanla yaygınlaşmış ve bir gelenek halini almıştır. 840/1437’de derlenen ve ilk
nazire mecmuası olarak bilinen Ömer b. Mezid’in Mecmu’atü’n-Nezâ’ir’i (Canpolat 1995)
nazireciliğin bir gelenek halini almasa bile daha bu dönemde ne kadar yaygınlaştığını göstermesi
bakımında oldukça önemlidir. Eski Türk Edebiyatı çerçevesinde, yaşadığı dönemden önceki ya da
kendi dönemindeki şairlere, başka şairlerce onlara saygı gösterme, onların şiirini beğenme,
onlarınkinden daha güzelini ortaya koyma, kendini deneyip yetiştirme gibi amaçlarla çeşitli, nazım
şekilleri ile nazire yazma, asırlarca varlığını sürdürmüş bir edebiyat geleneğidir (Köksal 2003).
Şuara tezkiresi yazarları, bir şairi tanıtma ve değerlendirmede, “bir şairin eserine nazire
yazmayı” veya “bir şair tarafından tanzir edilmeyi” esas almışlardır. “Tanzirin tanıtma ve
değerlendirmeye konu edilişi, bir yandan şairin değerinin tespit ve takdirini, diğer yandan da onun
yetişmesinin yolunu ve modelini ortaya koyucu bir nitelik taşır. Ancak, şairin sanat değerinin
belirlenmesi veya takdir edilmesi, bu usul ve geleneğin en önde gelen ve en göze çarpan yönünü
oluşturur”(Tolasa 1983: 270). Şairlerin yetişmesi açısından bir “mektep” konumunda olan bu
gelenek, aynı zamanda şairler arası sanat alış verişinin en açık ve meşru yönlerinden birini
oluşturması bakından önem taşımaktadır (Kurnaz 2003: 405).
Şehy Gâlib ile İzzet Molla’nın Hayatı ve Eserleri Hakkında Kısa Bilgi
Şeyh Gâlib:
Şeyh Gâlib, 1171/1757 yılında İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı Mehmed Es’ad Galib’tir.
Babası tanınmış Mevlevîlerden Mustafa Reşid Efendidir. Şeyh Gâlib ilk öğrenimini babasından
görmüş değişik hocalardan Arapça ve Farsça okumuştur. Onun yetişmesinde Hoca Neş’et’in rolü
olmakla birlikte özellikle o devirde edebiyat, musikî ve tasavvuf mektebi mahiyetinde olan
mevlevîhanenin rolü oldukça büyüktür. 1205/1791 yılında 34 yaşında Galata Mevlevîhanesi şeyhi
olmuştur. 1213/1799 yılında 42 yaşında hayatını kaybetmiştir.
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Şeyh Gâlib, 24 yaşında divan tertip etmiştir. Divan şiirinin son büyük şairi olarak kabul
edilmektedir. İlhamını Mevlana’dan alan Şeyh Gâlib’in şiirlerinde, edebiyatımızın bütün büyük
şairlerinin izlerini bulmak mümkündür. Devrinde “Şevket-i Rûm” olarak anılmıştır. XVIII. Yüzyıl
şiirini etkisi altına alan “Hint Üslûbu”nun bütün özelliklerini Şeyh Gâlib’in şiirlerinde görmek
mümkündür. Şeyh Gâlib, mevlevî kişiliği ve güçlüğü şairliği ile kendisinden sonra gelen şairler
üzerinde büyük bir etki bırakmış ve şiirlerine nazireler yazılmıştır.
Eserleri: 1. Divan 2. Hüsn ü Aşk 3. Es-Sohbetü’s-Sâfiyye 4. Şerh-i Cezîre-i Mesnevî 5.
Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye (Gürer 1993).
Keçeci-zade İzzet Molla
İzzet Molla, 1200/1785-6 yılında İstanbul’da doğmuştur. Sıkıntı içinde öğrenim görmüştür.
İzzet Molla müderrislik, müfettişlik, kadılık görevlerinde bulunmuş ve bir ara Keşan’a sürgüne
gönderilmiştir. Daha sonra İstanbul Kadısı, Mekke ve Medine Müfettişliği görevlerini yürütmüştür.
İzzet Molla Osmanlı-Rus savaşına karşı olduğunu bildiren bir layiha sebebiyle Sivas’a sürgüne
gönderilmiştir. Sivas’ta 1245/1828-9 tarihinde 45 yaşında vefat etmiştir.
Divan şiirinin son döneminde yetişmiş ve bu şiir geleneğini şekilde ve ruhta hakkıyla temsil
etmiş bir şairdir. Mevlevî ve Nakş-bendî tarikatlarına mensup olduğu bilinmektedir. İzzet Molla,
birinci divanı Bahâr-ı Efkâr’ı Mevlana’ya, ikinci divanı Hazân-ı Âsâr’ı ise Bahaü’d-din Nakşbend’e ithaf etmiştir. Onun yetişmesinde de Şeyh Gâlib gibi mevlevîliğin ve meblevîhanelerin
büyük payı vardır. Şiirlerinin birçoğunun kendinden önce gelen şarilere nazire olduğu
söylenmektedir.
Eserleri: 1. Bahâr-ı Efkâr 2. Hazân-ı Âsâr 3. Gülşen-i Aşk 4. Mihnet-keşân 5. Nâz u Niyâz,
6. Dev hatü’l-Me hâmid fî-Tercemeti’l-Vâlid 7. Islâh-ı Nižām-ı Devlete Dâir Lâyiha 8. Savaş
Aleyhinde Lâyiha 9. Üss-i Zafer Takrizi (Şahin 2004).
İzzet Molla’nın Nazireciliği
İzzet Molla’nın nazireciliği konusunda, çeşitli kaynaklarda yer alan genel bilgiler girişte
verildiğinden tekar edilmeyecektir. Burada İzzet Molla’nın Şeyh Gâlib’e yazdığı nazireler üzerinde
durulacak ve bunların genel bir değerlendirilmesi yapılacaktır. Özellikle, İzzet Molla’nın nazire
yazdığı şairler arasında neden Şeyh Gâlib’in özel bir yerinin olduğu belirtilmeye çalışılacaktır.
İzzet Molla hakkında yapılan bazı çalışmalarda onun etkilendiği şairler ve nazireleri
konusunda, eserlerinden hareketle kapsamlı bilgiler verilmiştir. Bu çalışmaların başında Özyıldırım
(2002), Şahin (2004), Ceylan ve Yılmaz 2005)’ın çalışmalarını saymak mümkündür.
Özyıldırım, İzzet Molla’nın Mihnet-keşan’ı ile ilgili yaptığı çalışmada onun edebî kişiliğini
değerlendirirken etkilendiği şairler ve nazireleri hakkında bilgi vermiştir. İzzet Molla’nın kasidede
Nefî’den, gazelde ise başta Şeyh Gâlib olamak üzere Nabi, Nedim ve Vasıf gibi şairlerden
etkilendiği belirttikten sonra “bu etkinin karşılaştırmalı olarak boyutları ve sınırları üzerinde
durulmadığı için söylenenlerin klişeleşmiş hükümler olamanın ötesinde bir anlam taşımadığına”
dikkat çekmiştir. İzzet Molla’nın etkilendiği şairler arasında Şeyh Gâlib’in özel bir yerinin
olduğunu ifade ederek onun Şeyh Gâlib’e yazdığı nazireleri tespit etmiş ve zemin şiirlerle
nazirelerin matla beyitlerini vermiştir. Özyıldırım, İzzet Molla’nın divanlarında yer alan şiirlerin
tamamının nazirecilik geleneği içinde ele alıp değerlendirmenin çalışmasının sınırları içine dâhil
edilemeyeceğini vurguladıktan sonra, onun divanlarında adını andığı, etkisinde kaldığı, kendisine
üstad kabul ettiği diğer şairlerin adlarını ve İzzet Molla’nın ilgili şiirlerinin sayfa numaralarını
çalışmasına eklemiştir. İlgili çalışmada ayrıca, İzzet Molla’nın şiirlerinin etkileşim içinde olduğu
şairlerin şiirleri ile şekil ve muhteva açısından tahlilinin hedeflenmediği de belirtilmiştir (Özyıldırm
2002: 36-43).
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Şahin, İzzet Molla’nın divanları üzerine yaptığı çalışmada, kaynakların İzzet Molla hakkında
verdiği bilgileri değerlendirdikten sonra bu bilgilerin kalıplaşmış bir hüküm halinde tekrar
edildiğini belirtmiştir. Bu kaynaklardan İbrahim Necmi Dilmen’in, onun “İstinsaha yakın bir tarz-ı
telakkide eskileri tanzir ettiğini” söylemesini ve Vasfi Mahir Kocatürk’ün ise herhangi bir kanıt
getirmeden gazellerinin “hemen yüzde sekseninin divan edebiyatının muhtelif tarzlarda meşhur
gazellerine nazire” olarak görmesini eleştirel bir yaklaşımla aktarmakmıştır. İzzet Molla’nın
etkilendiği şairler ve nazireleri hakkında da bilgi veren Şahin, İzzet Molla’nın Şeyh Gâlib’e yazdığı
nazireler konusunda Özyıldırım’ın çalışmasına gönderme yaparak Bahar-ı Efkar’daki 45 gazelin
Şeyh Gâlib’e nazire olduğunu belirtmiş ve bu oranın da Bahar-ı Efkar’daki 544 gazelin % 8’ine
tekabül ettiği söylenmiştir. Şahin, İzzet Molla’nın Nabî, Ragıp Paşa ve Nedim’e yazdığı nazirelerin
matla beyitlerini vermiş, bunlardan başka etkileşim içerisinde olduğu ve divanlarında adını andığı
diğer şairlerin isimlerini vererek ilgili şiirlerin numaralarını eklemiştir (Şahin 2004: 64).
Ceylan ve Yılmaz’ın eserinde ise, İzzet Molla’nın nazireciliği hakkında ayrıntılı bilgi
verilmemiş ancak en fazla nazire yazdığı şairin Şeyh Gâlib olduğuna dikkat çekilmiştir.
Çalışmada, “İzzet Molla’nın hem kendi dönemindeki hem de geçmişteki klasik şairlerin şiirlerine
yazdığı birçok naziresi vardır” denilerek divanda adı geçen şairlerin adları ve ilgili şiirlerin geçtiği
yerler belirtilmiştir. (Ceylan-Yılmaz 2005: 35).
Özyıldırım ve Şahin’in çalışmalarında onun etkilendiği şairler ve nazireciliği konusunda
ayrıntılı bilgiler verilmiş, hangi şaire ne kadar nazire yazdığı belirtilerek bu nazirelerin tespiti
yoluna gidilmiştir. Diğer kaynaklarda ise sadece onun nazireciliğine vurgu yapılmış, özellikle Şeyh
Gâlib’e yazdığı nazirelere dikkat çekilmiştir. Özyıldırım ve Şahin, kendilerinin de belirttiği gibi
çalışmalarının kapsamı gereği nazirelerin tespiti dışında bunların şekil ve muhteva açısından tahlili
konusuna girmemişlerdir.
İzzet Molla’nın yetişmesinde, edebî kişiliğinin oluşmasında ve hatta onun divan şiirinin son
büyük temsilcilerinden birisi olarak anılmasında nazirecilik geleneğinin büyük payının olduğu
muhakkaktır. O, gerek kendi döneminde yaşamış, gerekse önceki dönemlerde yaşamış hemen
bütün şairleri okumuş, onlardan etkilenmiş ve beğendiği şairlerin şiirlerini tanzir etmiştir. İzzet
Molla, yazdığı nazirelerde kimi şairlere meydan okumuş ve kimi şairler karşısında da saygıyla
eğilmiştir. Biz bu gün İzzet Molla’nın edebî kişiliği ve üslûbunun ortaya konulmasında nazirecilik
geleneğinden faydalanmak durumundayız.
İzzet Molla’nın Nazire Yazdığı Şairler Arasında Şeyh Gâlib’in Yeri
Bu karşılaştırmayı yaparken öncelikle Şeyh Gâlib ile İzzet Molla arasındaki şiir-şair
etkileşiminden farklı bağların olduğuna dikkat çekmek gerekir. Bu bağ hiç kuşkusuz “Mevlevî”
liktir. İzzet Molla’nın hayatı hakkında bilgi veren bazı kaynaklar onun Şeyh Gâlib ile
çocukluğunda tanışma fırsatı bulduğunu ve ona hayranlık duyduğunu belirtirler. Daha sonra
Mevlevî tarikatine intisap eden şair zaten Şeyh Gâlib ile aynı muhiti paylaşmıştır. Her iki şairin de
Mevlevî tarikati mensubu oluşu ve ilham kaynaklarının başında Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin
gelmesi bu etkileşimi adeta zaruri kılmıştır. Ayrıca İzzet Molla’nın Mevlevî ilhamına açılışını
sağlayan en önemli kapının Şeyh Gâlib olması da bu etkileşimin önde gelen nedenlerindendir.
Bunun yanında divan şiirinin son büyük şairi olarak kabul edilen Şeyh Gâlib’in şairlik yeteneği de
bu etkileşimin diğer bir nedeni olarak sayılabilir. İşte, İzzet Molla’nın nazire yazdığı şairler
arasında neden Şeyh Gâlib’in ilk sırada yer aldığı sorusuna bu bağlamda karşılık aramak gerekir.
İzzet Molla’nın Bahâr-ı Efkâr’daki hemen her gazelinin sonunda bir şekilde Mevlânâ’yı
anması ve onun manevi koruyuculuğuna sığınması, onun şiirleri üzerindeki Mevlevî etkisinin ilk
göze çarpan yönlerindendir. Bu durum İzzet Molla’nın Şeyh Gâlib’e yazdığı nazirelerde de dikkat
çeken özelliklerden birisidir. Aşağıdaki beyitte şairin divan tertip etme sebebini Mevlanaya
bağlaması bunun güzel bir örneğidir:
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Sāye-i Monlā’da Ǿİzzet cemǾ idüp cevherlerin
Eylemiş gencįne-i eşǾār dįvān ķoymış ad (İzzet s.337)
Şeyh Gâlib’in Mevlânâ için yazdığı yekâhenk bir gazelini, yine aynı eda ile tanzir eden İzzet
Molla, naziresinde Gâlib’de olduğu gibi hem Mevlânâ’ya bağlılığını bildirmekte hem de Gâlib’in
şairliği karşısında duyduğu saygıyı dile getirmektedir. Bu nazire gazel aslında İzzet Molla’nın
Mevlevî ilhamına açılışını sağlayan kapının Şeyh Gâlib olduğunu gösteren en güzel örneklerden
biridir:

Sañadur ilticāsı bu Ġālib’üñ yā ĥażret-i Monlā
Başumda bir külāh-ı iftiħārum varsa sendendür (Gâlib s.383)
Ķapuñdan ġayrı yoķdur bir penāhı Ǿİzzet’üñ Pįr’üm
Bu kişverde eger dār u diyārum varsa sendendür (İzzet s.379)
Çerāġ-ı şems-i dįnem bendeñem yā Ĥażret-i Ĥünkār
Felekde źerre deñlü iǾtibārum varsa sendendür (İzzet s.379)
Şeyh Gâlib, “üstine gül” redifli gazelinin mahlas beytinde, şiirlerini bir güle benzeterek
kimsenin bu gül üzerine gül komamasını istemektedir. İzzet Molla ise, bu gazele yazdığı nazirede
Gâlib’in gülünün üstüne gül koymayacağını söyleyerek hem Gâlib’e olan saygısını dile getirmiş;
hem de yazdığı nazireyi çok ince bir hayal ile “gülün yanına gül aşlamak” şeklinde ifade ederek
kendi şiirinin Gâlib’inkiyle aynı değerde olduğunu vurgulamıştır:

Bu ġazeldür gül-i rūy-ı seped-i eşǾārum
Ķomasun Ġālib anuñ ehl-i kemāl üstine gül (Gâlib s.489)
Müjdeler sāde nihāl-i ķalemüñ zeyn oldı
Ǿİzzetā aşladı bir ehl-i kemāl üstine gül (İzzet s.478)
Baña bir bū yetişür sāye-i Mevlānā’da
Ķoķlamam Ġālib-i rengįn-maķāl üstine gül (İzzet s.478)
Gâlib’i her fırsatta saygı ile anan İzzet Molla, onu aynı zamanda Mevlânâ’nın bir yansıması
olarak görmekte ve Mevlânâ’ya olan bağlılığını onun aracılığı ile dile getirmektedir. Aşağıda
verilen beyitler yine Gâlib’in Mevlânâ için yazdığı ve İzzet Molla’nın tanzir ettiği bir gazelden
alınmıştır. Bu beyitlerde İzzet Molla, Gâlib’i “mu’ciz eda” olarak nitelendirmekte ve sözün ona
Tanrı’nın bir lütfu olduğuna işaret etmektedir. Çünkü o “vekil-i mürşid-i Rûm”dur. Melânâ’yı
temsil etmektedir. Bu nedenle onun şiirlerine nazire yazmak da oldukça zordur:

Görince sikkeyi Ǿuşşāķ-ı çihre-i zerdinde
Nigāh-ı Mürşid-i Rūm kįmiyāyimiş bildük (Gâlib s.484)
Dirįġ rıĥlet idince vekįl-i Mürşid-i Rūm
Cenāb-ı Ġālibi muǾciz-edā imiş bildük (İzzet s.469)
Nažįre söylemeyince bilinmiyor Ǿİzzet
Süĥan cenābına dād-ı Ĥudā imiş bildük (İzzet s.469 )
İzzet Molla bir beytinde de “nazmının rengîn” olamasını Gâlib’in feyzine bağlamakta ve
dolayısıyla ona nazire yazmanın güçlüğüne işaret etmektedir:
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Nigāh-ı feyż-i Ġālib ķıldı Ǿİzzet nažmumı rengįn
Śalā kim söylemek düşvārdur çeşm-i kebūdından (İzzet s.523)
Şeyh Gâlib’in Nedim için yazdığı bir nazireyi tanzir eden İzzet Molla, naziresinde Nedim’in
de ismini anmış ve o söz üstadlarıyla yarışmanın yani onların şiirlerine nazire yazmanın kendi
haddi olmadığını dile getirmiştir:

Sālik-i ŧāvr-ı Nedįm olduñ bu düşmezdi sañā
Hem-zebāñ olmaz mısın Ġālib süħan-gūlarla sen (Gâlib s.514)
Ĥāme-i Ġālib kim olmış pey-rev-i kilk-i Nedįm
Ǿİzzetā ĥaddin mi gezmek ol süĥan-gūlarla sen (İzzet s.514)
Burada hemen şu noktayı belirtmek gerekir ki; İzzet Molla’nın yukarıda verilen beyitlerde
görüldüğü gibi Şeyh Gâlib’in adını sürekli hürmet ve saygıyla anması onu Mevlânâ’nın temsilcisi
olarak görmesindendir. Oysa o, kendi döneminden önce yaşamış Nef’î, Nâbî, Nedim gibi güçlü
şairlere karşı meydan okumaktan hiçbir zaman çekinmemiştir:
NefǾį alursa tįġ-ı zebānum peyāmını
Cān ķorkusıyla dār-ı beķādan firār ider (İzzet s.100)
Güfte-i Nābį ile nažm-ı belįġüm bir midür
Nev-perend-i ŧabǾıma beñzer mi kālā-yı Ĥaleb (İzzet s.305)
Ǿİzzetā sen gelmeden evvel Nedįm-i şāǾirüñ
Miśli ĥalķ olmaz diyü çoķ güft-gūlar var idi (İzzet s.576)
İzzet Molla’nın Şeyh Gâlib’e Yazdığı Nazirelerin Tespiti ve Karşılaştırılması2
İzzet Molla’nın Bahâr-ı Efkâr ve Hazân-ı Âsâr adlı divanlarındaki gazeller ile Şeyh Gâlib
Divan’ındaki gazeller şekil ve muhteva yönünden karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda
İzzet Molla’nın Bahâr-ı Efkâr’da, Şeyh Gâlib’in 47 gazeline (zemin şiir) 50 nazire yazdığı tespit
edilmiştir.3 Zemin şiir ile nazirelerin sayısı arasındaki fark İzzet Molla’nın Gâlib’in zemin
şiilerinden “cilve-i Ǿaşķ, güstāħį menem ve -azıdur” redifli üç gazeline ikişer nazire yazmasından
ileri gelmektedir.4 Hazân-ı Âsâr’da ise şekil benzerliği olmasına karşın Şeyh Gâlib’e yazılmış
nazire özelliği gösteren herhangi bir gazele rastlanmamıştır. Bu durumun nedeni, İzzet Molla’nın
Bahâr-ı Efkâr’daki Mevlana’ya verdiği yeri Hazân-ı Âsâr’da Bahâüddîn Nakş-bend’e ayırmış
olmasından kaynaklanmaktadır.

2

Nazirelerin tespiti ve karşılaştırılmasında, Şeyh Gâlibin gazelleri için Abdulkadir Gürer tarafından hazırlanan Şeyh
Galib Divanı (İnceleme- Metin) adlı doktora çalışması (Gürer 1993); İzzet Molla’nın gazelleri için Ebubekir Sıddık Şahin
tarafından hazırlanan Keçeci-zade İzzet Molla’nın Divanları: Bahar-ı Efkâr ve Hazân-ı Âsâr adlı doktora çalışması (Şahin
2005) esas alınmıştır.
3
Ali Emre Özyıldırım yaptığı çalışmada nazirelerin sayısını 45 olarak tespit etmiştir. Nazirelerin sayısındaki bu farklılık,
bazı zemin şiirlere birden fazla nazire yazılması ve şekil benzerliği olmayıp sadece muhteva benzerliği açısında nazire
olduğu düşünülen gazellerden kaynaklanıyor olmalıdır.
4
Bir zemin şiire birden fazla nazire yazılması uygulamasına nazirecilikle ilgili değişik kaynaklarda rastlamak
mümkündür. (Mermer 2002: 75; Morkoç 2003: 17; Arslan 2007: 16)
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Şeyh Gâlib’in Zemin Şiirleri İle İzzet Molla’nın Nazirelerinin Matla Beyitleri5
Yapılan karşılaşmada tespit edilen ve yazımızın bundan sonraki aşamalarında iki
şairarasındaki karşılaştırmanın temelini oluşturan Şeyh Gâlib’in zemin şiirleri ile İzzet Molla’nın
nazirelerinin matla beyitleri aşağıda toplu olarak verilmiştir.

ǾAşk āteş-i tecellį-i Manśūr’dur baña
Her çūb-ı dār bir şecer-i Ŧūr’dur baña (Gâlib s. 335)
Her dāġ-ı sįne bir Cebel-i Ŧūrdur baña
Ĥayfā o nūr-ı bāśıra mestūrdur baña (İzzet s.292)
***

Şūħ-ı bed- ħūy-ı ķażā zann itme nāz eyler bañā
Bįm-i cāndan çeşm-i cellādı niyāz eyler bāna (Gâlib s. 338)
Her ne dem kim yār sell-i seyf-i nāz eyler baña
Cān-ı şįrįn telħį-i mergi niyāz eyler baña (İzzet s.296)
***

Cān olmaķ ister ey leb-işįrįn fedā saña
Düşdi yine amān amān bir recā saña (Gâlib s. 349)
Bir cānı vardı itdi hezāruñ fedā saña
İnŝāf virsün ey gül-i raǾnā Ħudā saña (İzzet s.297)

***
Çeşmüñde gerçi siĥr ü beyān söylerem saña
Vaśf-ı lebüñde śoĥbet-i cān söylerem saña (Gâlib s.343 )
Baķ rūy-i yāre tįr ü kemān söylerem saña
Kim ķaş u göz ucıyla nihān söylerem saña (İzzet s.296)
***

Sāġar ĥabāb-ı mevce-i meh-tābdur bu şeb
Fānūs baĥr-i nūrda gird-ābdur bu şeb (Gâlib s. 349)

Gülşen ki ġarķ-ı ķulzüm-i meh-tābdur bu şeb
Āġūş-ı ġonçe bülbüle gird-ābdur bu şeb (İzzet s.305)
***

Revġān-ı gülle degil nūr-ı çerāġ-ı yāķūt
Bāde-i reng-i ħınā tutmaz ayāġ-ı yāķūt (Gâlib s.354)

Ġam-ı laǾlüñ ile mecrūĥ dimāġ-ı yāķūt
Görinür hem-çü śadef penbe-i dāġ-ı yāķūt (İzzet s.306)
***

Āyįneveş ġubārı cilā bil śafā gözet
Ser-tā-be-pāy dįde olup tūtiyā gözet (Gâlib s. 356)

Keştį-i cāmı ķullanalum sāķiyā gözet
Gör çār-mevce-i ġamı ey nāħudā gözet (İzzet s.312)
***
5

Verilen bu beyitlerden birincisi Şeyh Gâlib’e ait ikincisi İzzet Molla’ya aittir. Beyitlerde kullanılan sayfa numaraları
(Gürer, 1993) ve (Şaihin, 2004) adlı çalışmalardan alınmıştır.
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Nigeh-i luŧfı saña ey dil-i vįrāne Ǿabeŝ
Ĥalķa-i mātem ü ġam gerdiş-i peymāne Ǿabeŝ (Gâlib s. 358)
Śandı Ferhād ile Mecnūn dil-i vįrāne Ǿabeś
Deşt ü kühsāra boşandı iki dįvāne Ǿabeś (İzzet s.319)
***

Ĥuśūl-i Ǿaķla teklįf olmasa dįvāne ķalmaz hįç
Ĥarįm-i Ǿaşķ mestūr olmasa bįgāne ķalmaz hįç (Gâlib s.360)
Ħafį bir rāz vardur söylesem esrār ķalmaz hįç
Ruħundan perde-endāz olsa yār aġyār ķalmaz hįç (İzzet s.323)
***

Ümįd-i vaśl ile eyler dil iktisāb-ı feraĥ
Faķįre defter-i ħaŧŧuñdadur ĥisāb-ı feraĥ (Gâlib s.360)

Bulur mı kūçe-i teng-i dili berįd-i feraĥ
Varur mı ħāne-i ķalbe Ǿaceb nüvįd-i feraĥ (İzzet s.329)
***

Fecr oldı āşikār sefįd ü siyāh u sürħ
Çerħ oldı pür-nigār sefįd ü siyāh u sürħ (Gâlib s. 362)
Ebr oldı āşkār sefįd ü siyāh u sürħ
Reng aldı nev-bahār sefįd ü siyāh u sürħ (İzzet s.333)
***

Şebįh-i hāle-i şems ü ķamerdür ĥalķa-i tevĥįd
Ħaŧ-ı ķuŧbü’l-bürūc-ı pür-Ǿiberdür ĥalķa-i tevĥįd (Gâlib s.365)
Meźāķ-ı cāna top ĥelvā-yı terdür ĥalķa-i tevĥįd
Sirişk-i çeşm ile şįr ü şekerdür ĥalķa-i tevĥįd (İzzet s.335)
***

Cānlar üzmiş žulmet-i hecrinde gįsū ķomış ad
Āhlar almış ġam-ı Ǿaşķında ebrū koymış ad (Gâlib s.367)

Ķulzüm-i ŧūfāna Ǿāşıķ çeşm-i giryān ķoymuş ad
Dūzaħi çekmiş derūna ķalb-i sūzān ķoymuş ad (İzzet s.337)
***

Cān ħaŧŧ-ı leb-i yārdan oldı müteleźźiź
Pervāne şeb-i tārdan oldı müteleźźiź (Gâlib s.369)
ǾAşķ ehli ki iķrārdan olmaz müteleźźiź
Ŧūŧįleri güftārdan olmaz müteleźźiź (İzzet s.341)
***

Bütān kim çeşmümüz ĥasretle pür-ħūn eylemişlerdür
Ķumāş-ı nāzı ol reng ile gülgūn eylemişlerdür (Gâlib s.370)
Bütān kim sāz-ı cevri perde-bįrūn eylemişlerdir
Fetįl-i zaħmımızdan tār-ı kānūn eylemişlerdir (İzzet s.350 )
***
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Tāb-ı ĥüsni çeşmimüz āteş-feşāśn olsun da gör
Cennet-i ruħsārını dūzeħ-nişān olsun da gör (Gâlib s.393)
Açtıġın gül-ġonçe-i zaħmi bahār olsun da gör
Ŧur ķızarsın dāġ-ı sįnem lālezār olsun da gör (İzzet s.362)
***

Her ne dem ol gül-beden semt-i teġāfülden geçer
Sūzen-i ħār-ı teĥassür çeşm-i bülbülden geçer (Gâlib s. 386)
Seyr edip rūyın nigāhın tār-ı kākülden geçer
Kārbān-ı gül-fürūşān şevķ-i sünbülden geçer (İzzet s.365)
***

Ser-geştegān-ı Ǿaşķı ķayırmazmı rūzgār
Çerħ ile bir ĥisāb çevirmez mi rūzgār (Gâlib s.418)

Ey verd-i nāz gūşuña girmez mi rūzgār
Benden peyām-ı ĥasreti virmez mi rūzgār (İzzet s.377)
***

Sünbül-i ħaŧları kim ŧarf-ı külehden görinür
Şerĥa-i nāħun-ı ġam Ǿārıż-ı mehden görinür (Gâlib s.381)
Śanma ebrūlarını ŧarf-ı külehden görinür
Zülfe baķ kim meh-i nev ebr-i siyehden görinür (İzzet s.378)
***

Efendimsin cihānda iǾtibārum varsa sendendür
Miyān-ı Ǿāşıķānda iştihārum varsa sendendür (Gâlib s.383)

Benüm ey mihr-i enver her ne varum varsa sendendür
Felekde źerre deñlü iǾtibārum varsa sendendür (İzzet s.379)
***

Nāy-ı āteş-dem ħamūşān-ı nažar dem-sāzıdur
Sürme-i āvāz dūd-ı şuǾle-i āvāzıdur (Gâlib s. 380)

Dildeki feryāddan bu etdigim eñ azıdur
Böyle ķalursa ġamıñ göñlüm fiġānı azıdur (İzzet s.387 )
***

Nev-sāliki nev-tarħ-ı cünūn-ı digerüz biz
Çün tįr-keş-i pür-tįr vaŧan der- seferüz biz (Gâlib s. 420)
Žālim demümüzden ĥaźer itme hederüz biz
Manśūrumuzu kendi ipiyle çekerüz biz (İzzet s.398)
***

Bezm-i nühüst cümleden āħir bulınmışuz
Şādem hemān ki śoĥbete dāǿir bulınmışuz (Gâlib s.434)
Biz ġarķ-ı bahr-ı miĥnete ĥażır bulunmuşuz
Dūçār-rı çār-mevc-i Ǿanāśır bulunmuşuz (İzzet s.399)
***
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Ŧūfān-ı şarāb üzre meger naķş-ı ħabābuz
Kim jāle-i gül-berg gibi ħāne-ħarābuz (Gâlib s. 436)
Gerçi “erinį” ile feraĥ-yāb-ı ħitābız
Lākin ŧaleb-i vaślda maĥcūb-ı Ǿitābız (İzzet s.410)
***

Pervįn-i şeb-i zülfüñ olan aħter-i elmās
Eyler ufuķ-ı Ǿārızuñı ħāver-i elmās (Gâlib s. 437)

Zaħm-ı dile zaĥmet mi çeker ħançer-i elmās
Her şuǾlesidir sįnede bir nişter-i elmās (İzzet s.414)
***

Ħayl-i mürġāna perį cündine sulŧān idi Ķays
Devlet-i Ǿaşķda gūyā ki Süleymān idi Ķays (Gâlib s.439)
Kendi taħt-ı diline bir ulu sulŧān didi Ķays
Kişver-i Ǿaşķa o żaǾf ile nigehbān idi Ķays
***

(İzzet s.415)

Yine vādį-i ħışm u cengi çeşm-i bį-amān ŧutmış
Per-i Cibrįl-i zülf o ķahramāna sāyebān tutmış (Gâlib s.442)
O kāfir gįsūvānuñ ķorķaram Müslimān ŧutmış
Yine şāhum ser-i ķūyuñ śadā-yı el-amāñ ŧutmış (İzzet s.423)
***

Śaĥbā-yı lebiñ çeşm-i füsūnkāra mı maħśūś
Feyż-i dem-i ǾĮsā iki bįmāre mi maħśūś (Gâlib s.446)

Śordum yine gül-şende bugün güllere maħśūś
ǾUşşāķına reng itme o verd-i tere maħśūś (İzzet s.427)
***

Neşǿe-i bādeyi reng-i lebi virse güle ķarż
Naġme-i ķulķuli bülbülden alur bülbüle ķarż (Gâlib s.449)
Rengi gül ġonçe-i laǾlinden alır bülbüle ķarż
Devr idüp rįĥi ile ol da virürmiş müle ķarż (İzzet s.429)
***

Nāz-ı Ǿuşşāka niyāz-ı yāre taķrįr itdi ħaŧ
Geldi ĥükm-i sābıķı hep nesħ ü taġyįr itdi ħaŧ (Gâlib s.451)
Āyet-i nūr-ı ruħ-ı yāri nihān eyledi ĥaŧ
Küfrini Ǿāķıbetü’l-emr Ǿayān eyledi ħaŧ (İzzet s.430)
***

Bį-dilān hūşdan olmaz maĥžūž
Lāl ser-gūşdan olmaz maĥžūž (Gâlib s. 454)
ǾAşķ rū-pūşdan olmaz maĥžūž
Sūdį-i hūşdan olmaz maĥžūž (İzzet s.432)
***
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Nuŧķumuñ her güher-i pāki çerāġ-ı elfāž
Sāde mažmūnları hep penbe-i dāġ-ı elfāz (Gâlib s.439)
Şeb-i vuślatda gelür bezme ferāġ-ı elfāž
Oldı miǾrācda ĥāmūş çerāġ-ı elfāž (İzzet s.431)
***

Bunda mādām Ǿāşıķān eyler semāǾ
Māh u mihr ü āśmān eyler semāǾ (Gâlib s.455)

İtmeden ol meh-veşüñ mihrine devrān semāǾ
Şevķine raķśān idüm eylerem el-ān semāǾ (İzzet s.435)
***

Bi’llāh yuf bu şuǾbede-i hįçkāra yuf
Yuf ķadr ü cāh u ŧanŧana-i iştihāra yuf (Gâlib s.460)
Bād-ı fiġān ile açılan gül-Ǿizāra yuf
İbrām-ı Ǿāşıķ ile olan vaśl-ı yāra yuf (İzzet s.442)
***

Gāh ol gerdene geh zülf-i semen-sāsına baķ
Mažhar-ı ŧūl-ı ĥayāt ol ķad-i bālāsına baķ (Gâlib s.)
Viśāle cān mı diler baķma hįç rıżāsına baķ
Bitür şu maślaĥatı ey dil iķtiżāsına baķ (İzzet s.454)
***

Dil ü cānuñ enįs-i bezm-i Ǿirfān olduġın ŧuyduķ
O iki ġonçenüñ zįb-i gülistān olduġın ŧuyduķ (Gâlib s.486)
Lebüñde küfr-i ħaŧŧuñ Ǿayn-ı įmān oldıġın ŧuyduķ
O žulmet içre pinhān āb-ı ĥayvān oldıġın ŧuyduķ (İzzet s.451)
***

Āteş-i ĥüsni göñüllerde ķodı cilve-i Ǿaşķ
Śāġara şuǾle-i ĥal-kerde ķodı cilve-i Ǿaşķ (Gâlib s.464)

Bilmeyiz ħüsni Ǿaceb nerde ķodı cilve-i Ǿaşķ
Felegi çeşmümüze perde ķodı cilve-i Ǿaşķ (İzzet s.457)
Dili ħāl-i ruħ-ı dil-berde ķodı cilve-i Ǿaşķ
Āteşi Ǿaksine Ǿanberde ķodı cilve-i Ǿaşķ (İzzet s.458)
***

Derd ü miĥnetdür belādur adı Ǿaşķ
Bir marażur ibtilādur adı Ǿaşķ (Gâlib s.467)

Bir bilinmez āşnā kim adı Ǿaşķ
Hem śafā vü hem cefā kim adı Ǿaşķ (İzzet s.450)
***

Kebūd çeşmüñ idüp cilveger per-i nigehüñ
Peyām-ı göklere irdi kebūter-i nigehüñ (Gâlib s. 474)
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Olursa ġamze-i cādū ber-ā-ber-i nigehüñ
Ŧutar füsūn ile āfāķı leşker-i nigehüñ (İzzet s.459)
***

Eyleyüp tesĥįr mülk-i Çįni server perçemüñ
Baħş ider āgfāķa top top müşg ü Ǿanber perçemüñ (Gâlib s.473)
Micmer-i ruħsāra dök mānend-i Ǿanber perçemüñ
Āteş-i ĥüsnüñde ķoy yansun o kāfer perçemüñ (İzzet s.462)
***

ǾĀlem-i bālādan Ǿuşşāķa belādur ķāmetüñ
Secde-fermā-yı ser-i fikr-i resādur ķāmetüñ (Gâlib s. 478)
ǾĀlem-i bālāya ŧoġrı bir belādur ķāmetüñ
Ĥāśılı yerden göge ĥayret-fezādur ķāmetüñ (İzzet s.463)
***

BāǾiŝ-i bünyād-ı ĥüsnüñ ķalb-i vįrāndur senüñ
Zülfüñ ejder gösteren bu genc-i pinhāndur senüñ (Gâlib s.477)
Cām-ı Ǿįşüm telħ olup zehr-i Ǿiţābuñdan senüñ
Ħūn-ı dil oldı naśįbüm laǾl-i nābuñdan senüñ (İzzet s.473)
***

Ne bend-i şeh ne muĥibb-i gedāyimiş bildük
O bį-mürüvveti yād-āşināyımış bildük (Gâlib s. 484)

Ümįd-i şemme-i zülfüñ ħaŧā imiş bildük
Bu ġamlaruñ bize bād-ı hevā imiş bildük (İzzet s.469)
***

Lafž-ı rengįn olur ebyāt-ı ħayāl üstine gül
Ĥoş gelür gülşen-i fikretde nihāl üstine gül (Gâlib s.489)
Döşeyüp bister ü bālįn-i viśāl üstine gül
Örterem gelse o nev-reste nihāl üstine gül (İzzet s.478)
***

Düşdi bir āteş bir Ǿummāna kim çeşmümdür ol
Oldı deryā-ħįz o āteş-ħāne kim çeşmümdür ol (Gâlib s.487)
Söylenen Mecnūn gibi dįvāne kim göñlümdür ol
Ķorķudur eŧfāli bir efsāne kim göñlümdür ol (İzzet s.483)
***

Terāş itme ruħuñdan sevdügüm ħaŧŧ-ı siyāhuñ gel
Geçürme tįġden ewy bį-amān kendi sipāhuñ gel (Gâlib s.490)
Düşürme dilleri ħāke çözüp zülf-i siyāhuñ gel
Ŧaġıtma ħānmānın niçe yüz biñ bį-günāhuñ gel (İzzet s.478)
***

Āşinā-yı sırr-ı ādemdür göñül
ǾAşķ-ı Mevlānā’ya mahremdür göñül (Gâlib s.491)
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Sırr-ı Mevlā’ya maħremdür göñül
Sırr-ı sırru’llāh-ı aǾžamdur göñül (İzzet s.479)
***

Zįver-i bāzār-ı güstāħį menem
Hem yine bįzār-ı güstāħį menem (Gâlib s.503)
Ser-ħoş-ı esrār-ı güstāħį benem
MaǾnį-i güftār-ı güstāħį benem (İzzet s.498)
MāǾil-i ıśrār-ı güstāħį benem
Şerm-sār-ı kār-ı güstāħį benem (İzzet s.499)
***

Biz rūze-dār-ı Ǿaşķuz odur kārumuz bizüm
Laħt-ı cigerle ħoş gelür Ǿirfānumuz bizüm (Gâlib s.505)
Bį-hūde aķdı ħūn-ı dil-i zārumuz bizüm
Cām öpdi laǾlini ķurudı ķanumuz bizüm (İzzet s.509)
***

Ħoş çerāġān-ı dāġdur göñlüm
VüsǾat-ı ŧabǾa bāġdur göñlüm (Gâlib s.515)

MāǾil-i āh u zārdur göñlüm
Baña göñlümce yārdur göñlüm (İzzet s.492 )
***

Gencįneñ olsam vįrāñ idersin
Āyįneñ olsam ĥayrān idersin (Gâlib s.521)

Sūzānuñ olsam giryān idersin
Giryānuñ olsam sūzān idersin (İzzet s.515)
***

Mevc urur nāz bahār-ı ħaŧ-ı müşgįninden
Ŧamlıyor reng-i tebessüm leb-i şįrįninden (Gâlib s.518)
Cānumuz yanmış idi Ǿārıż-ı rengįninden
Geldi dārū-yı tesellį ħaŧ-ı müşgįninden (İzzet s.521)
***

Ġamzeñi ķılduñ nihān müjgān-ı dil-cūlarla sen
Veh ne Rüstemsin ki cādū baġladuñ mūlarla sen (Gâlib s.527)
Kākülüñ bend eyleyüp zeyn itme şeb-būlarla sen
Bāġı başdan başa tesĥįr it o gįsūlarla sen (İzzet s.514)
***

Ĥarįm-i sįne sünbülzārdur çeşm-i kebūdından
Belā-yı āsmān bį-zārdur çeşm-i kebūdından (Gâlib s.538)
Göñül mirǾāt-ı pür-jengārdur çeşm-i kebūdından
Gözümde çerĥ-i nįlį tārdur çeşm-i kebūdından (İzzet s.523)
***
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Kemāl-i źātuñuñ naǾti añılmaz yā Resūlallāh
Ķalur levĥ ü ķalem miŝlüñ yazılmaz yā Resūlallāh (Gâlib s.538)
Yeñi açdı baña şeyŧān bir yol yā Resūlallāh
Görüp ħālüm teraħħum eyle bir yol yā Resūlallāh (İzzet s.539)
***

Māhveş mihr-i ruħuñ şevķına yandum bu gice
ŞuǾle efrūz olaraķ çerħi dolandum bu gice (Gâlib s.555)

Aldanup kiźbine yāruñ oyalandum bu gice
VaǾd-i ferdā gibi mevhūma inandum bu gice (İzzet s.543)
***

Aġlama ey bülbül-i dįvāne Allāh Ǿaşķına
Merĥamet ķıl ħaste-i hicrāna Allāh Ǿaşķına (Gâlib s.556)
İşlesüñ tįr-i müjeñ tā cāna Allāh Ǿaşķına
Bir daĥı ħācet ķoma peykāna Allāh Ǿaşķına (İzzet s.505)
***

Görince şuǾle-i rūyuñda dūd pervāne
Yanārdı nār-ı ġama hem çü Ǿūd pervāne (Gâlib s.556)
Duyurdı āteş-i Ǿaşķı cihāna pervāne
Gerekdi sūz-ı derūnıyla yana pervāne
***

(İzzet s.544)

Geçdi o dem ki meclis-i mey pür-ħurūş idi
Sāġar śadā-yı ķulķul-i mįnāya gūş idi (Gâlib s.584)
Ħaŧ gelmeden o laǾl-i lebe mey-fürūş idi
Göñlüm bu vaķti fikr iderek bāde-nūş idi (İzzet s.577)
***

Uyup baħt-ı siyehkāra perįşāñ olduġum ķaldı
Hevā-yı zülf ile ber-geşte sāmān-olduġum ķaldı (Gâlib s.585)
İçüp buzlı şarāb āzürde-dendān oldıġum ķaldı
Kebābuñ āteş-i ħırśıyla büryān oldıġum ķaldı (İzzet s.578)
1. Nazirelerin Şekil Özellikleri Açısından Karşılaştırılması
İki şiir asındaki nazire ilişkisinin tespitinde şüphesiz vezin, kafiye ve redif gibi şekil
benzerlikleri ilk göze çarpan unsurlardandır. Fakat bunlar iki şiirin nazire olup olmadığının
tayininde tek başına asla yeterli kurallar değildir. Nitekim İzzet Molla’nın divanlarında Şeyh
Gâlib’in şiirleri ile şekil benzerliği içerisinde olupta nazire olmayan birçok gazeli bulunmaktadır.
Bunun yanında redifi ve vezni aynı olup kafiyesi farklı olan, redifi ve kafiyesi aynı olup, vezni faklı
olan nazirelerin olduğu da tespit edilmiştir. Bu tür nazireler ilgili bölümlerde değerlendirilecektir.
Vezin
Nazirelerle ilgili şekli unsurların başında vezin birlikteliği gelmektedir. Bu birliktelik iki şiir
arasındaki nazire ilişkisinin tespitinde belirleyici unsurların başında gelmesine rağmen kesin bir
kural değildir. Nitekim İzzet Molla’nın yazdığı nazireler arasında vezni farklı olan bir gazel
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bulunmaktadır. Gâlib’in, “fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾiün” kalıbıyla yazılmış “itdi ħaŧ” redifli
gazelini, İzzet Molla, feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün kalıbıyla tanzir etmiştir. Bu gazelin
dışında İzzet Molla, yazmış olduğu diğer nazilerde Gâlib’in zemin şiirlerinde kullandığı vezinleri
kullanmıştır. Bu gazellerde kullanılan vezinler bir fikir vermesi açısından en fazla kullanılan
vezinden başlamak üzere aşağıda sıralanmıştır:
1. feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün (13 nazire)
2. mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün (12 nazire)
3. fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾiün (9 nazire)
4. mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün (8 nazire)
5. fāǾilātün fāǾilātün fāǾiün (2 nazire)
6. mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü faǾūlün (2 nazire)
7. mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün (2 nazire)
8. feǾilātün feǾilātün feǾilün (1 nazire)
9. müstefǾilātün müstefǾilātün (1 nazire)
Redif
Redif, şiir içerisinde tekrarlanarak şiiri belirli bir kavram veya bir konu etrafında toplayan,
bir atmosfer yaratan merkez olmuştur. Çok defa şiirde belirli bir duygu ve düşünceye zemin
hazırlayan redif, ona yekâhenk diye vasıflandırılan konu bütünlüğü kazandırır.(Macit, 1996: 88)
Redifin sesiyle anlamın bütünleşmesinin gazellerin estetik etkisini artırdığı bilinmektedir.
Nazirecilikte de asıl amacın aynı anlam çerçevesinde buluşup, zemin şiirin edasını ve
ahengini yakalamak, hatta ondan daha üstün şiirler yazmak olduğu düşünülürse redif birlikteliğinin
önemi daha iyi anlaşılır. Zaten nazirenin tanımını yapan hemen bütün kaynaklarda, nazire ile zemin
şiir arasındaki kâfiye ve redif birliğinin, nazirelerde bulunması gereken temel unsurlar arasında
olduğu belirtilmektedir. Ancak bu birliktelik nazirecilikte zorunlu bir kural değildir. Bunun da
istisnaları vardır. Zemin şiirle, vezni aynı, kâfiye ve redifi farklı nazire örneklerinin var olduğu
bilinmektedir.
Konunun daha iyi anşılabilmesi için İzzet Molla’nın Şeyh Gâlib’e yazdığı nazirelerin
redifleri önce bir tablo halinde sunulmuş sonra bunların değerlendirmesini yapılmıştır:

1

-dur baña

25

G: itdi ħaŧ
İ: eyledi ħaŧ

2

eyler bañā

26

-dan olmaz maĥžūž

3

sañā

27

-ı elfāž

4

söylerem saña

28

-a yūf

5

-dur bu şeb

29

olduġın ŧuyduķ

6

yāķūt

30

-deķodı cilve-i Ǿaşķ

7

gözet

31

-i nigehüñ
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8

Ǿabeŝ

32

perçemüñ

9

sefįd ü siyāh ü sürħ

33

-dur ķāmetüñ

10

-dür ĥalķa-i tevid

34

imiş bildük

11

ķoymış ad

35

üstine gül

12

eylemişlerdür

36

-uñ gel

13

-den geçer

37

-dür göñül

14

-mez mi rūzgār

38

-ı güstāħį benem

15

-den görinür

39

-umuz bizüm

16

-um varsa sendendür

40

idersin

17

-dur (ek)

41

-inden (ek)

18

-üz biz

42

-larla sen

19

bulınmışuz

43

-dur çeşm-i kebūdından

20

-uz (ek)

44

-dum bu gice

21

-i elmās

45

-a Allāh Ǿaşķına

22

idi ķays

46

idi

23

ŧutmış

47

olduġum ķaldı

24

-e ķarż

Rediflerin değerlendirilmesi:
1. Rediflerden 2’si 3 kelimeden, 17’si 2 kelimeden, 25’i 1 kelimeden ve 3’ü de eklerden
oluşmaktadır.
2. Rediflerden 24’ü Türkçe, 7’si Arapça, 5’i Farsça kelimelerden; 3’ü Türkçe-Arapça, 3’ü
Türkçe-Farsça, 1’i Arapça-Farsça ve 1’i de Türkçe-Arapça-Farsça kelimelerden meydana gelmiştir.
3. İzzet Molla’nın nazirelerinden sadece 1 tanesi zemin şiirin redifi ile farklılık
göstermektedir. Bu farklılık ise 2 kelimelik redifin bir kelimesinde olup benzer anlamlı olan
“itmek” ve “eylemek” kelimelerinin kullanımındadır. Bu durum nazirelerde zemin şiirden farklı
rediflerin kullanılabileceğini göstermesi açısından önemlidir. İlgili nazirenin ve zemin şiiririn matla
beyti aşağıda verilmiştir:

Nāz-ı Ǿuşşāka niyāz-ı yāre taķrįr itdi ħaŧ
Geldi ĥükm-i sābıķı hep nesħ ü taġyįr itdi ħaŧ (Gâlib s.451)
Āyet-i nūr-ı ruħ-ı yāri nihān eyledi ĥaŧ
Küfrini Ǿāķıbetü’l-emr Ǿayān eyledi ĥaŧ (İzzet s.430)
4. İzzet Molla, yazdığı nazirelerin tamamında Şeyh Gâlib’in redifli şiirlerini tercih etmiştir.
Bu da nazirelerde, şekil birlikteliğinin yanında zemin şiirle aynı edayı yakalamak için redif
birlikteliğinin önemini göstermektedir. Özellikle redifi 3 kelimeden oluşan veya 2 kelime bir ekten
oluşan zemin şiirlerle, bunlara yazılan nazirelerin, kafiye kelimesinin de ortak olduğu mısralarda
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muhteva açısından birbirine çok yaklaştıklarını görmekteyiz. Aşağıdaki beyitler bu durumu
kanıtlayan güzel örneklerdir:

Fecr oldı āşikār sefįd ü siyāh u sürħ
Çerħ oldı pür-nigār sefįd ü siyāh u sürħ (Gâlib s.362)
Ebr oldı āşkār sefįd ü siyāh u sürħ
Reng aldı nev-bahār sefįd ü siyāh u sürħ (İzzet s.333)
***

Bį-dilān hūşdan olmaz maĥžūž
Lāl ser-gūşdan olmaz maĥžūž (Gâlib s. 454)
ǾAşķ rū-pūşdan olmaz maĥžūž
Sūdį-i hūşdan olmaz maĥžūž (İzzet s.432)
Kafiye

Nazirecilik geleneğinde redifle beraber şeklî unsurların ayrılmaz bir parçası durumunda olan
kafiye, çoğu zaman redifle birlikte değerlendirilir. Diğer şekli unsurlarda olduğu bir şiirin nazire
olup olmadığının belirlenmesinde kafiye birlikteliği olmazsa olmaz bir kural değildir. Nitekim İzzet
Molla’nın Şeyh Gâlib’e yazdığı nazirelerden üç tanesinde farklı kafiye kullanılmıştır. Bunun
örnekleri aşağıdadır:

Nāz-ı Ǿuşşāka niyāz-ı yāre taķrįr itdi ħaŧ
Geldi ĥükm-i sābıķı hep nesħ ü taġyįr itdi ħaŧ (Gâlib s.451)
Āyet-i nūr-ı ruħ-ı yāri nihān eyledi ĥaŧ
Küfrini Ǿāķıbetü’l-emr Ǿayān eyledi ĥaŧ (İzzet s.430)
***

Cānlar üzmiş žulmet-i hecrinde gįsū ķoymış ad
Āhlar almış ġam-ı Ǿaşķında ebrū koymış ad (Gâlib s.367)
Ķulzüm-i ŧūfāna Ǿāşıķ çeşm-i giryān ķoymuş ad
Dūzaħi çekmiş derūna ķalb-i sūzān ķoymuş ad (İzzet s.337)
***

Biz rūze-dār-ı Ǿaşķuz odur kārumuz bizüm
Laħt-ı cigerle ħoş gelür Ǿiftārumuz bizüm (Gâlib s.505)
Bį-hūde aķdı ħūn-ı dil-i zārumuz bizüm
Cām öpdi laǾlini ķurudı ķanumuz bizüm

(İzzet s.509)

Zemin şiirle nazire arasındaki benzerliği sağlayan önemli unsur, şeklî açıdan kafiye
benzerliğinden ziyade aynı kafiye kelimesinin ortak kullanılmasıdır. Bu nazirelerde önemli bir
ipucu mahiyetindedir. Yapılan karşılaştırmalarda, kafiye kelimeleri aynı olan nazirelerin zemin
şiirin anlam bütünlüğüne en fazla yaklaşan nazireler olduğu görülmüştür. Kafiye kelimesi
kullanımındaki ortaklığın en az olduğu nazireler ise, zemin şiirle aynı eda ve ahengi
yakalayamayan, sadece şekil benzerliği görünümünde olan başarısız nazirelerdir.
İzzet Molla, Şeyh Gâlib’e yazdığı nazirelere bu açıdan bakıldığında 182 kafiye kelimesinin
ortak olduğu tespit edilmiştir. İzzet Molla’yı Gâlib’in üslubuna en fazla yaklaştıran nazireler,
kafiye kelimesindeki ortaklığın en fazla olduğu nazirelerdir. Bu nazirelerde şekil benzerliğinin bir
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adım ötesine geçilmiş ve muhteva benzerliği yakalanmaya çalışılmıştır. İzzet Molla’nın Gâlib’e
yazdığı nazireler arasında bu söylediklerimizi destekler mahiyette birçok örnek bulunmakatdır.
Burada bu tür nazirelerden bir kaç örnekle yetinilecektir:

Sāġar ĥabāb-ı mevce-i meh-tābdur bu şeb
Fānūs baĥr-i nūrda gird-ābdur bu şeb (Gâlib s.349)
Gülşen ki ġarķ-ı ķulzüm-i meh-tābdur bu şeb
Āġūş-ı ġonçe bülbüle gird-ābdur bu şeb (İzzet s.305)
***

Meclis-i ĥāśumuza çeşm-i śurāĥįye yasaġ
Bezm-i şādįde olur girye-i mestāne Ǿabeŝ (Gâlib s.358)
Bādeyi eşk-i nemek-rįz ider ĥille-firįb
Bezm-i Ǿişretde degül girye-i mestāne Ǿabeŝ (İzzet s.319)
***

Ĥalāvet bulmaġiçün ehl-i źikrüñ ŧabǾ-ı şįrįni
Müzeyyen ŧabla-i ķand u şekerdür ĥalķa-i tevĥįd (Gâlib s.365)
Güşāde süfre-i inǾām-ı ehlu’llāhdur zāhid
Miśāl-i ŧabla-i ķand u şekerdür ĥalķa-i tevĥįd (İzzet s.335)
Beyit Sayısı
Nazirelerin beyit sayıları iki şiir arasındaki nazire ilişkisinin tespitinde bir öneme sahip
değildir. Ancak nazirelerin değerlendirilmesi ve iki şairin üslûp özelliklerinin çıkartılması
hususunda bir fikir verebilir düşüncesi ile tek tek karşılaştırılmıştır.
Buna göre, İzzet Molla’nın 23 gazelinin beyit sayısı zemin şiirden daha fazla, 10 gazelinin
beyit sayısı zemin şiirle eşit 17 gazelinin beyit sayısı ise zemin şiirden daha azdır. Toplam beyit
sayılarına göre baktığımızda, Şeyh Gâlib’in zemin şiirlerinin beyit sayısı 380, İzzet Molla’nın
nazirelerinin beyit sayısı ise 411’dir. Her iki durumda da İzzet Molla’nın nazirelerinin beyit sayısı
zemin şiirlerin beyit sayısından daha fazladır.
Gerek İzzet Molla’nın yazdığı nazirelerde, gerekse başka şairlere ait birçok nazirede, nazire
şiirlerin beyit sayısının zemin şiirden daha fazla olmasına özen gösterildiği görülmüştür. Bu
durumun nedenini, “zemin şiiri geçme arzusu” ve “kudret izharı” gibi gelenekte şairleri nazire
yazmaya yönelten sebeplere bağlamak mümkündür. Ayrıca İzzet Molla’nın Bahar-ı Efkâr’daki
gazellerinin sonunda bir şekilde Mevlana’yı andığı bilinmektedir. Bu tutumunu Şeyh Gâlib’e
yazdığı nazirelerde de devam ettirmiştir. İzzet Molla’nın bazı gazellerinin beyit sayısındaki
fazlalığın sebeplerinden birisi de bu gazellerin “müzeyyel gazel” olmasından kaynaklanmaktadır.
2. Nazirelerin Muhteva Özellikleri Açısından Karşılaştırılması
Nazire tanımlarında, yukarıda belirttiğimiz şekle dayalı belirleyici özelliklerden başka
muhtevaya bağlı olarak üzerinde birleşilen en önemli unsur genel olarak “anlam” adı altında “eda”,
“hayal” ve “söyleyiş” benzerliğidir. Şayet nazirelerin belirlenmesinde sadece biçimsel özellikler
esas alınsaydı o zaman aynı vezin, kafiye ve redifte yazılan bütün şiirleri birbirine nazire olarak
kabul etmek gerekecekti. İşte burada ayırt edici bir unsur olan anlam birlikteliği ön plana
çıkmaktadır. Anlam bütünlüğünün en fazla sağlandığı gazeller ise “yekâhenk” gazellerdir.
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Konu Bütünlüğü
Zemin şiirin konu bütünlüğü taşıdığı yani “yekâhenk” bir gazel olduğu takdirde ona yazılan
nazirelerin de aynı konu bütünlüğünü yakalamaya çalıştıkları görülmektedir. Konu bütünlüğü
nazirelerde şekil bezerliğinin yanı sıra bulunması gereken önemli belirleyici özelliklerdendir. Bu
aynı zamanda bazı nazire tanımlarında da yer almaktadır. Yekâhenk bir gazele yazılan bir nazirenin
yekâhenk olduğu durumlarda, redif birliği yanında özellikle kelime kadrosunun da büyük oranda
tekrarlandığı dikkat çekmektedir.
Şeyh Gâlib’in her beyti tasavvuftaki “seyr ü sülûk”un bir mertebesini ifade eden “yekâhenk”
gazeli İzzet Molla tarafından aynı konu bütünlüğü çerçevesinde tanzir edilmiştir.
Gâlib, gazelinin matla beytinde, tasavufta gayba ait nurların kalbe doğması ve görünmeyenin
kalpte görünür hale gelmesi demek olan “tecellî” kavramına yer vermiştir. Gâlib, “tecellî”
kavramını ifade ederken Kur’an’da anlatılan Hz. Musa Kıssası’na ve ünlü sufî Hallac-ı Mansur
olayına telmihte bulunmuş, bu iki olayı iç içe kullarak “aşk” anlayışını ifade etmiştir.
İzzet Molla da naziresinde, Gâlib’in telmihte bulunduğu olaylara telmihte bulunarak konu
bütünlüğünü yakalamayı amaçlamıştır. Ayrıca Gâlib’in aynı beyit içerisinde iç içe kullandığı bu iki
olaya iki ayrı beyitte yer vererek farklı çağrışımlar elde etmeye çalışmıştır:

ǾAşk āteş-i tecellį-i Manśūr’dur baña
Her çūp-ı dār bir şecer-i Ŧūr’dur baña (Gâlib s.335)
Her dāġ-ı sįne bir Cebel-i Ŧūr’dur baña
Ĥayfā o nūr-ı bāśıra mestūrdur baña (İzzet s.292)
İfşā-yı rāz-ı Ǿaşķ ile bend oldı dāra eşk
Tār-ı nigehde her biri Manśūr’dur baña (İzzet s.292)
Gâlib’in aynı gazeldeki “Hint üslûbu” özellikleri taşıyan bir başka beytinde yer alan ve ona
ait yeni bir hayal olduğu ifade edilen “ŧūŧį-i zenbūr”6 tamlamasına İzzet de naziresinde yer
vermiştir:

Gūyā ħayāl-i ħaŧŧ-ı lebüñle müjemde ħūn
Bāġ-ı vefāda ŧūŧį-i zenbūrdur baña (Galib s.335)
Nūş-ı lebiyle nįş-i Ǿitābın ĥayāl idüp
Ol gül-Ǿiźār ţūţį-i zenbūrdur baña (İzzet s.292)
İzzet Molla naziresinde, Gâlib’e ait orijinal bir hayal olarak görülen “ŧūŧį-i zenbūr”
tamlamasındaki teşbih unsurunu bu beytinde küçük değişikliklerle fakat güçlü sanatkârlara mahsus,
ancak “ilmâm” kabul edilecek bir tasarrufla yeniden ifade etmiş ve son derece başarılı bir tezatlı
anlatım sağlamıştır. Gâlib’in, tasavvuftaki manevî yolculuğun mertebelerinden biri olan “havf” ve
“recâ” ile ilgili olan bu beytinin aynı bütünlük içerisinde İzzet Molla’nın naziresinde ele alınması,

6

Abdulkadir Gürer Şeyh Gâlib’in şiirlerindeki anlatım özellikleri üzerinde durduğu yazısında bu beytin şerhine yer
vermiş ve buradaki “ŧūŧį-i zenbūr” tamlamasında ortaya konan teşbih unsuruyla Gâlib’in yeni bir hayale, daha doğrusu bir
hayal tezadına ulaştığını ifade etmiştir. Gürer, Gâlib’in bu beyitte “hatt-ı leb”i “bâğ-ı vefâ”ya girmeye, yani “vuslat”a
engel adeta yarısı arı, yarısı papağan mitolojik bir yaratık gibi tasvir ettiğini bunu da, “korku ve ümit arasındaki karmaşık
duyguların alışılmamış bir teşbihle şiire yansıması” olarak gördüğünü belirtmiştir (Gürer 2000: 104).
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İzzet Molla’nın hayalde ve üslûpta Gâlib’in takipçisi olduğunun delili olarak görülmüştür (Gürer
2000: 104).
Bu gazelin makta beytinde Gâlib’in Mevlana’yı anarak kendisini onun “sālik-i meczūb-ı
Ǿaşķ”ı olarak görüp “jāle” ile teşbih içerisinde kullanması, İzzet Molla’nın naziresinde benzer bir
kullanımla yer almıştır. İzzet Molla da ilgili beyitte Mevlana’yı anmış ve kendisini onun eteğine
yapışan “źerre”ye teşbih etmiştir:

Mānend-i jāle sālik-i meczūb-ı Ǿaşķıyam
Ġālib dimem ki şems-i Ħudā dūrdur baña (Galib s.335)
Mānend-i źerre ŧutmışam eŧrāf-ı dāmenin
Ǿİzzet śanur ki şems-i hüdā dūrdur baña (İzzet s.292)
Burada şunu hemen belirtmek gerekir ki İzzet Molla bu naziresinde Şeyh Gâlibin zemin
şiiririnde kullandığı çeşitli unsurları kullanarak konu bütünlüğünü yakalamaya çalışmış ancak
Gâlib’deki anlam derinliğine ve tasavvufî edaya ulaşamamıştır.
Şeyh Gâlib’in Mevlânâ için yazdığı yekâhenk gazelini yine aynı eda ile tanzir eden İzzet
Molla, naziresinde Gâlib’de olduğu gibi hem Mevlânâ’ya bağlılığını bildirmekte hem de Gâlib’in
şairliği karşısında duyduğu saygıyı dile getirmektedir. İzzet Molla, bu naziresinde konu birliğinin
yanında Gâlib’in zemin şiirindeki redif, söyleyiş, hayal, mazmun, kelime kadrusu bv. bir çok
unsuru da kullanmıştır:

Efendimsin cihānda iǾtibārum varsa sendendür
Miyān-ı Ǿāşıķānda iştihārum varsa sendendür (Gâlib s.383)
Benüm ey mihr-i enver her ne varum varsa sendendür
Felekde źerre deñlü iǾtibārum varsa sendendür (İzzet s.379)
Yukarıda verilen beyitler her iki gazelin matla beyitleridir. Nazirelerde matla beyitleri
arasındaki benzerliklerin sık görüldüğüne daha önce dikkat çekmiştik. Gâlib gazeline Mevlânâ’ya
hitaben “efendimsin” diye başlamakta, “cihandaki itibarını” ve “âşıklar arasındaki şöhretini” ona
bağlamaktdır. İzzet de naziresine Mevlânâ’ya hitaben “ey mihr-i enver” diye başalamakta, bu
dünyadaki “bütün varını” ve “felekdeki zerre kadar itibarını” ona bağlamaktadır.
Bir başka beyitte Gâlib’in, “gülistân-ı hayâl” ve “nev-bahâr” ifadelerinin İzzet Molla’nın
naziresine benzer bir şekilde “bahâr”, “lâle-zâr” ve “cûybâr” olarak yansıdığını görüyoruz:

Viren bu śūret-i mevhūma revnaķ reng-i ĥüsnüñdür
Gülistān-ı ĥayālüm nev-bahārum varsa sendendür (Gâlib s.383)
Senüñ dāġ-ı ġamuñdur çaġladan ĥūn-ābe-i eşküm
Bahārum lāle-zārum cūy-bārum varsa sendendür (İzzet s.379)
Aynı nazirenin bir başka beytinde, Gâlib’in “ömür sermayesi içerisinde” elde ettiği “kâr”ı
Mevlânâ’ya bağlamasıyla; İzzet’in, “gam limanında (pazarında)” elde ettiği “kazanç ve kârı”
Mevlânâ’ya bağlaması oldukça benzer ifadelelerle verilmiştir:

Benüm feyż-i ĥayātum ĥāśıl-ı rūh-ı revānumsın
Eger ser-māye-i Ǿömrümde kārum vārsa sendendür (Gâlib s.383)
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Nuķūd-ı eşkümi ser-māye itdüm kāle-i Ǿaşķa
Bu bender-gāh-ı ġamda kesb ü kārum varsa sendendür (İzzet s.379)
Gâlib, gazelinin makta beytinde, Mevlânâ’nın adını anarak ona bağlılığını bildirmiş,
“başında bir iftihar külahı varsa” onunda Mevlânâ’ya ait olduğunu ifade etmiştir. Bu külah onun
Mevlevî olduğunu gösteren mevlevî sikkesi olmalıdır. Gâlib’in iftihar ettiği şey Mevlevîliktir. İzzet
ise, naziresinin son iki beytini Mevlânâ’ya ayırmış mahlas beytinde, “onun kapısından gayrı
sığınacak yerinin olmadığını”, “bu dünyada yeri ve yurdu varsa” onun sayesinde olduğunu dile
getirmiştir. Ziyade beyitte de onun “bendesi” olduğunu belirterek matla beytinde verdiği mısrayı
tekrarlamış ve “felekde zerre kadar itibarı varsa” onun da Mevlânâ’ya ait olduğunu pekiştirmiştir:

Sañadur ilticāsı bu Ġālib’üñ yā ĥażret-i Monlā
Başumda bir külāh-ı iftiħārum varsa sendendür (Gâlib s.383)
Ķapuñdan ġayrı yoķdur bir penāhı Ǿİzzet’üñ Pīr’üm
Bu kişverde eger dār u diyārum varsa sendendür (İzzet s.379)
Çerāġ-ı Şems-i dįnem bendeñem yā Ĥażret-i Ĥünkār
Felekde źerre deñlü iǾtibārum varsa sendendür (İzzet s.379)
Yukarıda verilen beyitlerde görüldüğü gibi İzzet, Gâlib’in söylediklerini farklı kelimelerle
benzer şekilde yeniden ifade etmektedir. Beyitlerde murad olunan şey aynıdır: Mevlânâ’nın her iki
şairin de bu dünyadaki itibarlarının müsebibi oluşu.
İzzet Molla, Şeyh Gâlib’in “-dür ĥalķa-i tevĥįd” redifli tasavvufî içerikli bir gazelini yine
aynı konu bütünlüğü içerisinde benzer ifadeler kullanarak tanzir etmiştir:

Ĥalāvet bulmaġiçün ehl-i źikrüñ ŧabǾ-ı şįrįni
Müzeyyen ŧabla-i ķand u şekerdür ĥalķa-i tevĥīdm (Gâlib s.365)
Meźāķ-ı cāna top ĥelvā-yı terdür ĥalķa-i tevĥįd
Sirişk-i çeşm ile şįr ü şekerdür ĥalķa-i tevĥįd
(İzzet s.335)
Güşāde süfre-i inǾām-ı ehlu’llāhdur zāhid
Miśāl-i ŧabla-i ķand u şekerdür ĥalķa-i tevĥīd (İzzet s.335)
Gâlib, gazelinde “halka-i tevhîd”i (tasavvuf ehlinin halka oluşturacak şekilde toplanıp
Allâh’ı zikretmesini) şeker ve tatlılarla donatılmış bir tabla (sofra) olarak nitelendirmiştir. İzzet de
naziresinde “halka-i tevhîd”i Gâlib’inkine benzer bir şekilde “ŧabla-i ķand u şeker”, “şîr ü şekker”
ve “top helvâ-yı ter” gibi tatlı yiyeceklerle benzerlik kurarak tasvir etmiştir. İzzet, Gâlib’in bir
beyitte içerisindeki ifadelerini iki beyte yayarak vermiştir. Bu da nazirelerde sık başvurulan
yöntemlerden biridir.
Bunlardan başka Gâlib’in “üstine gül” redifli adeta bir “gül gazeli” diyebilceğimiz, bütün
beytilerinde gülle ilgili çağrışımlara yer verdiği yekâhenk gazeli, İzzet Molla tarafında aynı
bütünlük içerisinde tanzir edilmiştir:

Lafž-ı rengįn olur ebyāt-ı ĥayāl üstine gül
Ĥoş gelür gülşen-i fikretde nihāl üstine gül (Gâlib s.490)
Döşeyüp bister ü bālīn-i viśāl üstine gül
Örterem gelse o nev-reste nihāl üstine gül (İzzet s.478)
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Şeyh Gâlib, Bağdatlı Rûhî’nin sosyal eleştiri örneği olan ünlü terkîb-bendinin “yuf” redifli
bendine benzer bir şekilde yazdığı “yūf” redifli ve feleğin cevr ü cefasına sitem içerikli yekahenk
gazeli, İzzet Molla tarafından aynı redifle aynı konu bütünlüğü içerisinde tanzir edilmiştir:

Bi’llāh yuf bu şuǾbede-i hįçkāra yuf
Yuf ķadr ü cāh u ŧanŧana-i iştihāra yuf (Gâlib s.460)
Bād-ı fiġān ile açılan gül-Ǿizāra yūf
İbrām-ı Ǿāşıķ ile olan vaśl-ı yāra yūf (İzzet s.442)
Matla Beyitlerinin Benzeşmesi
Matla beyitlerinin benzeşmesi nazirelerin tespitinde ve değerlendirilmesinde önemli bir
ipucu niteliğindedir. Bu tarz bir nazirenin matla beyti ile zemin şiirin matla beyti arasında başta
kâfiye kelimesi olmak üzere, tamlamalar, söyleyiş biçimleri, anlam ve mazmunlar açısından çok
açık benzerliklerin olduğu görülmektedir. Nazirelerde en çok benzeşen beyitlerin matla beyitleri
olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu benzerlik bazen bir beyit ya da mısra tazmini şeklinde de
karşımıza çıkmaktadır.
İzzet Molla’nın Şeyh Gâlib’e yazdığı nazirelerde bu tür matla
benzerliklerinin olduğunu görmek mümkündür. Matla beyitlerinin tamamı yukarıda verildiğinden
burada sadece örnek birkaç beyte yer verilecektir.
Aşağıda matla beyitleri verilen nazirelerde İzzet, Gâlib’in birinci mısrada kullandığı
kelimelerin bir iki kelimesini değiştirerek aynen kullanmıştır. Bu şekilde mısra tazminine yakın
benzerliğin nazirenin matla beytinde yer alması şairin, bilerek özellikle yer verdiği bir kullanımdır:

Fecr oldı āşikār sefįd ü siyāh u sürħ
Çerħ oldı pür-nigār sefįd ü siyāh u sürħ (Gâlib s.362)
Ebr oldı āşkār sefįd ü siyāh u sürĥ
Reng aldı nev-bahār sefįd ü siyāh u sürħ (İzzet s.333)
***

Efendimsin cihānda iǾtibārum varsa sendendür
Miyān-ı Ǿāşıķānda iştihārum varsa sendendür (Gâlib s.383)
Benüm ey mihr-i enver her ne varum varsa sendendür
Felekde źerre deñlü iǾtibārum varsa sendendür (İzzet s.379)
Matla beyitleri arasındaki benzerliğin sadece kelime kadrosuyla sınırlı bir benzerlik
olmadığını belirtmek gerekir. Aşağıdaki beyitlerde Gâlib’in “mehtâb” ve “girdâb” kelimeleri
etrafında oluşturduğu hayali, İzzet de farklı kelimelerle benzer şekilde ifade etmiştir:

Sāġar ĥabāb-ı mevce-i meh-tābdur bu şeb
Fānūs baĥr-i nūrda gird-ābdur bu şeb (Gâlib s.349)
Gülşen ki ġarķ-ı ķulzüm-i meh-tābdur bu şeb
Āġūş-ı ġonçe bülbüle gird-ābdur bu şeb (İzzet s.305)
Mısra Benzerliği
Bazı şairler, tanzir ettikleri şiirin bir beytini ya da bir mısrasını tazmin yoluyla nazirelerinde
kullanmaktadırlar. Bu uygulama nazirelerin tespitinde bir ipucu niteliği taşımaktadır. Şeyh Gâlib’in
zemin şiirlerindeki bazı mısraların İzzet Molla’nın nazirelerinde “tazmin”e yakın bir bernzerlik
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içerisinde kullanıldığı görülmüştür. Bu kullanım İzzet Molla’nın şiirlerinde Şeyh Gâlib’in izlerinin
takibi açısından önem taşımaktadır. Tespit edilen benzer mısralar aşağıda verilmiştir:

Ben söyledüçe şevķ ile bülbül ħāmūş idi

(Gâlib s.584)

Ben söyledükce derdümi bülbül ħāmūş idi
*

(İzzet s.577)

Bįhūde Ġālib efġān idersin (Gâlib s.521)

Bį-hūde ey dil efġān idersin (İzzet s.515)
*

Rind maġşūşdan olmaz maĥžūž (Galib s. 454)
Naķd-i maġşūşdan olmaz maĥžūž (İzzet s.432)

*
Baĥr-i pür-cūşdan olmaz maĥžūž (Galib s. 454)
Dil-i pür-cūşdan olmaz maĥžūž (İzzet s.432)
*

ǾAşķ-ı Mevlānā’ya mahremdür göñül (Gâlib s.491)
Sırr-ı Mevlā’ya maħremdür göñül (İzzet s.479)
*

Ehl-i derde yār u hem-demdür göñül (Gâlib s.491)
Her dem ehl-i derde hem-demdür göñül (İzzet s.479)
*

Zįver-i bāzār-ı güstāħį menem (Gâlib s.503)
Ħāce-i bāzār-ı güstāħį benem
*

(İzzet s.498)

Gencįneñ olsam vįrāñ idersin (Gâlib s.521)
Gencįneñi hā vįrān idersin

(İzzet s.515)

Söyleyiş Benzerliği
Söyleyiş özellikleri başka bir deyişle “ifade biçimi” şairlerin üslûplarının önemli bir
parçasıdır. Zaten nazirecilikteki asıl amaç şairin kendi üslûp özelliklerini ortaya koymak ve sanatçı
kişiliğini göstermektir. Nazirelerin söyleyiş özellikleri açısında karşılaştırılması bize aynı konuyu
hangi şairin daha güzel söylediği yönünde ipuçları vermektedir. Nazireler arasında yapılan
karşılaştırmada Şeyh Gâlib’in zemin şiirlerinde kullandığı çeşitli şöyleyiş özelliklerini İzzet
Molla’nın aynen veya benzer bir şekilde nazirelerinde kullandığı görülmüştür.
Aşağıdaki beyitte “aşığın sevgiliye canını feda etmesi” şeklindeki temel söylem, Gâlib’de
“Ey şîrîn dudaklı sevgili bu can sana feda olmak ister” biçiminde; İzzet Molla’da ise “(ey sevgili)
bülbülün bir canı vardı onu da sana feda etti” biçiminde ifade edilmiştir:

Cān olmaķ ister ey leb-i şįrįn fedā saña
Düşdi yine amān amān bir recā saña (Gâlib s.349)
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Bir cānı vardı itdi hezāruñ fedā saña
İnśāf virsün ey gül-i raǾnā Ĥudā saña (İzzet s.297)
“Şem” ve “pervane” arasındaki ilişkinin ifade edildiği aşağıdaki beyitte, Gâlib, “açılmamış
goncanın ışığı etrafında pevanenin dolaşmasının abes” olduğunu söylemekte; İzzet ise aynı söylemi
“ışığı olmayan eskimiş mumun etrafında pervenenin dolaşmasının abes” olduğu şeklinde ifade
etmektedir:

Sü ĥan-ı nāz gerek ĥāl ne lāzım o lebe
ŞuǾle-i ġonçe-i ne-ş’küfteye pervāne Ǿabeŝ (Gâlib s.358)
Āteş-i Ǿaşķ gerek dilde ki āh eyleyesin
ŞemǾ-i efsürde-i bį-şuǾleye pervāne Ǿabeŝ (İzzet s.319)
Aşağıdaki beytin temel söylemi olan “Sevgilinin perçeminin kokusu” Gâlib’de “dehri
baştanbaşa kokulandırırken”; İzzet’de “dünyadaki bütün sünbülleri kıskandırmaktadır”

Śaĥn-ı gülşenden dimāġ-ı ķubbe-i eflāke dek
Eyledi başdan başa dehri muǾaŧŧar perçemüñ (Gâlib s. 473)
Reşk-i sünbül-zār-ı Ǿālem oldı ŧabǾı Ǿİzzet’üñ
Sāha-i endįşesin ķılmış muǾaŧŧar perçemüñ (İzzet s.462)
Hayal Benzerliği
Gâlib’in “üstine gül” redifli gazelinde kullandığı “gül” ile ilgili hayaller, İzzet Molla’nın
naziresinde de farklı çağrışımlar uyandıracak şekilde kullanılmıştır. Şeyh Gâlib’in aşağıdaki beyitte
“hayallerle süslü beyitlerin üzerindeki gülün onu güzel sözler haline getirdiği” ve “fikret-i
gülşen”de fidanların üzerindeki gülün çok hoş durduğu şeklindeki gül ile ilgili hayalleri, İzzet
Molla’da “visal döşeğinin üstüne gül döşemek” ve “taze fidan (sevgili) üzerine gül örtmek” gibi
hayallere konu edilmiştir:

Lafž-ı rengįn olur ebyāt-ı ĥayāl üstine gül
Ħoş gelür gülşen-i fikretde nihāl üstine gül (Gâlib s.489)
Döşeyüp bister ü bālįn-i viśāl üstine gül
Örterem gelse o nev-reste nihāl üstine gül (İzzet s.478)
Aşağıdaki beyitlerde ortak hayal unsuru sevgilinin “nigeh”i (bakışı)’dir. Şeyh Gâlib’in
beytinde “nigeh”in güvercinle ilgili hayallere konu edilişi; İzzet’in beytinde de benzer hayal
unsurları ile karşımıza çıkmaktadır:

Kebūd çeşmüñ idüp cilveger per-i nigehüñ
Peyām-ı göklere irdi kebūter-i nigehüñ (Gâlib s.474)
Hevālanur yine dil hem-çü mürġ-ı āvāre
Ķonarsa bām-ı ĥayāle kebūter-i nigehüñ (İzzet s.459)
Aşağıdaki beyitlerde ortak hayal unsuru olan “çeşm-i kebûd” (sevgilinin gök rengi gözleri)
Gâlib’de aşığın sinesini sümbül-zâra çevirmiş (yaralarla doldurmuş), feleğin belalarını bile çaresiz
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 7/1 Winter 2012

Şeyh Gâlib İle Keçeci-Zâde İzzet Molla’nın Gazelleri Arasında Nazire İlişkisi

275

bırakmıştır. İzzet’in beytinde ise “çeşm-i kebûd” gönül aynasını paslarla doldurmuş ve mavi
gökyüzünü aşığın gözünde karanlık etmiştir:

Ĥarįm-i sįne sünbülzārdur çeşm-i kebūdından
Belā-yı āsmān bį-zārdur çeşm-i kebūdından (Gâlib s.538)
Göñül mirǾāt-ı pür-jengārdur çeşm-i kebūdından
Gözümde çerĥ-i nįlį tārdur çeşm-i kebūdından (İzzet s.523)
Telmih Benzerliği
Zemin şiirle nazireler arasındakı ortak bağlardan birisi şüphesiz telmihlerdir. Divan şairinin
ortak hazinesi durumunda olan telmih unsurları, şiire yansıyış biçimiyle özgünlük kazanmakta ve
bir üslûp özelliği haline gelmektedir. Diğer edebî sanatlara göre şiir içerisindeki konumunun çok
daha belirgin olması, nazirelerin tespiti ve karşılaştırılması açısından önem taşımaktadır.
Yaptığımız karşılaştırmada, Şeyh Gâlib’in kullandığı telmih unsurlarının İzzet Molla’nın
nazirelerinde benzer bir şekilde yer aldığı görülmüştür.
Âyet ve Sûre Adları: Divan şiirinde çeşitli olumsuz kullanımlarla karşımıza çıkan “hat”
kelimesi (sevgilinin yüzündeki yeni çıkmaya başlayan siyah tüyler) Gâlib’in “itdi hat” redifli
gazelinde Kur’an’daki bazı sûre ve âyet adlarına telmih yapılarak ele alınmıştır. Gâlib, bir beytinde
“hat”ı, güzellik kitabının ayetlerini (Āyet-i Furķān-ı ĥüsn) sihir olarak yorumladığı için “kâfir”
olarak nitelendirmiş, bir başka beytinde ise “Sûre-i Şems”i (Güneş Suresi) “zulmet” (karanlık)
olarak tefsir etmesi yönü ile aşığın vuslatına engel olmakla suçlamıştır:

Zülfveş kāfirdür ol da meźheb-i Ǿuşşāķda
Āyet-i Furķān-ı ĥüsne siĥr taǾbįr itdi ħāŧ (Galib s.451)
Ķaldı daǾvāmuz ķıyāmet rūzınuñ aħşāmına
Sūre-i Şemsi bu gün žulmetle tefsįr itdi ħaŧ (Galib s.451)
İzzet Molla da naziresinde Gâlib’de olduğu gibi “hat”ı bazı sûre ve âyet adlarına telmih
yaparak ele almış ve onu “Sûre-i Necm”i “Duhân” olarak tesfir ettği ve sevgilinin yanağındaki
“Âyet-i nûr”ı kaybettiği için kâfir olarak vasıflandırmıştır:
Baĥŝümüz noķŧa-i ħālinde idi ġayb itdük
Sūre-i Necm’de tefsįr-i Duħān eyledi ħaŧ

(İzzet s.430)

Āyet-i nūr-ı ruħ-ı yāri nihān eyledi ħaŧ
Küfrini Ǿāķıbetü’l-emr Ǿayān eyledi ħaŧ

(İzzet s.430)

Hz. Mûsâ: Aşağıdaki beyitte Gâlib “tecellî-i cemâl”, “vâdî-i tekellüm” ve “hitâb” kelimeleri
ile Hz. Mûsâ’nın Tûr Dağında Allâh ile konuşmasına telmihte bulunmuştur. Bu olay kısaca
şöyledir: Hz. Mûsâ Hak’tan kendisini göstermesini istemiş, Cenâb-ı Hak da Tûr Dağı’na tecelli
edince Mûsâ dayanamayıp kendinden geçmiştir. Hz. Mûsâ bundan dolayı “Kelîm” ve “Kelîmullâh”
ünvanlarını almıştır. 7
7

Bu olay Kur’an’da şöyle anlatılmaktadır: Mûsâ tayin ettiğimiz vakitte (Tûr’a) gelip de Rabbi onunla konuşunca
“Rabbim bana kendini göster (erinî), seni göreyim dedi. Rabbi: Sen beni asla göremezsin (lenterânî), fakat şu dağa bak,
eğer o yerinde dura bilirse sen de beni göreceksin” buyurdu. Rabbi o dağa tecellî edince onu paramparça etti. Mûsâ da
baygın düştü. (A’raf, 7/243)
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İzzet Molla da aynı telmih unsuruna, ilgili ayetteki Hz. Mûsâ’nın Allâh’ı görmek istemesini
ifade eden “erinî” (bana kendini göster) kelimesini iktibas ederek ve “taleb-i vasl”, “hitâb”
kelimelerini kullanarak naziresinde yer vermiştir:

Şāyeste degülsek de tecellį-i cemāle
Vādį-i tekellümde sezāvār-ı ħitābuz (Gâlib, s.436)
Gerçi “erinį” ile feraĥ-yāb-ı ħitābız
Lākin ŧaleb-i vaślda maĥcūb-ı Ǿitābız (İzzet s.410 )
Gâlib, bir başka şiirinde yine aynı olaya telmih yaparak Allâh’ın Hz. Mûsâ’ya hitaben
söylediği “lenterânî” (sen beni asla göremezsin) ifadesini iktibas etmiştir:

Len terānįdür bañā vaǾd-i viśāl
Ŧālib-i dįdār-ı güstāħi menem (Gâlib s.503)
Câm-ı Cem, Piyâle-i Fağfûr: Gâlib, bir beytinde, “Cem” ve “piyale-i fağfūr” kelimeleri ile
şarabın mucidi olarak bilinen Cem’e ve ve kâsesi ile ünlü olan Çin hükümdarı Fağfur’a telmihte
bulunmuştur. İzzet Molla, naziresinde “Cem” kelimesinin yerine onunla özdeşleşmiş olan kadehini
yani “Câm”ı ve Gâlib’deki “piyale-i fağfūr”u aynen kullanmak suretiyle naziresinde benzer telmih
unsuruna yer vermiştir:

Çekmem ħumār-ı çįn-i cebįn ser-güźeşt-i Cem
Naķş-ı gül-i piyāle-i faġfūrdurdur baña (Galib s.335)
Cām-ı ümįdüm eyledi işkeste seng-i yeǿs
Keff-i yedüm piyāle-i faġfūrdur baña (İzzet s.292)
Mansur: Şeyh Gâlib’in şiirlerinde ünlü sûfî Hallac-ı Mansur’a sıkça rastlanmaktadır. Bu
durum, onun Sebk-i Hindî kültüründen edindiği Mansur menkıbelerine ve Mevlânâ etkisine
bağlanmaktadır. Gâlib’in, sırrını başkasına açıklamanın tehlikeli oluşuna işaret ederek Mansur’u en
çok kullanan şairlerin başında geldiği söylenmektedir (Genç 2011: 102). Gâlib, Mansur’a telmihte
bulunduğu aşağıdaki beyitte; aşkı, Mansur’un yakıldığı ateş gibi düşünmektedir. İzzet Molla ise
beytinde, “eşk”i (gözyaşlarını), aşk sırlarını açıkladığından dolayı bakış ipinde Mansur gibi dara
çekilmiş olarak hayal etmektedir:

ǾAşk āteş-i tecellį-i Manśūr’dur baña
Her çūp-ı dār bir şecer-i Ŧūr’dur baña (Gâlib s.335)
İfşā-yı rāz-ı Ǿaşķ ile bend oldı dāra eşk
Tār-ı nigehde her biri Manśūr’dur baña (İzzet s.292)
İzzet Molla’nın farklı bir naziresinden alınan ve “Mansur” ile ilgili telmih unsurlarına yer
verdiği beyitlerde, şair kendisini aşığın yerine koymuş, aşk sırlarını açıklamakla Mansur’un
rütbesine ulaştığını ve aşk sırlarını açığa vurmayı Mansur’dan öğrendiğini ifade etmiştir:
Rütbe-i Ǿulyāmı sor Manśūr’dan
Ser-firāz-ı dār-ı güstāħį benem (İzzet s.498)
Ĥaķ bu kim Manśūr’dan aħz eyledüm
Kāşif-i esrār-ı güstāħį benem (İzzet s.498)
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Hz. Süleyman, Kays (Mecnun): Şeyh Gâlib, “idi Kays” redifli gazelinde, redifin Leyla ve
Mecnun hikâyesindeki çeşitli olaylara telmihte bulunmuştur. İzzet Molla’nın aynı redifle yazdığı
nazirede de benzer telmih unsurlarına yer verdiği görülmüştür. Aşağıdaki beyitte Gâlib, Kays
(Mecnun)’ı “aşk devletinin sultanı” olarak görmüş ve onu hükümdarlığı ile ünlü Süleyman
Peygamber’e ait teşbih etmiştir. Beyitte Hz. Süleyman’ın peri askerlerine ve kuşlar topluluğuna
hükmetmesine telmih yapılmıştır. İzzet Molla’nın beytinde ise Kays aşk ülkesinin sultanı olarak
görülmüş ve Hz. Süleyman’ın ünlü tahtına telmih yapılmıştır:

Ħayl-i mürġāna perį cündine sulŧān idi Ķays
Devlet-i Ǿaşķda gūyā ki Süleymān idi Ķays (Galib s.439)
Kendi taħt-ı diline bir ulu sulŧān idi Ķays
Kişver-i Ǿaşķa o żaǾf ile nigehbān idi Ķays (İzzet s.415)
Aşağıdaki beyitte Gâlib’in, aşk derdinden kurtulması için Mecnun’un Kâbe’ye götürülmesi
ve onun Kâbe’yi tavaf etmeden çöllere geri dönüşü olayına yapyığı telmih İzzet Molla’nın beytinde
de kullanılmıştır:

Mevlevį gibi ŧavāf itmedi beyt-i dilini
Gerçi ser-geşte idi bādiye-cevlān idi Ķays (Galib s.439)
Düşdigi yerde arar gāǾibi Ǿİzzet arayan
KaǾbe’den semt-i beyābāna girįzān idi Ķays (İzzet s.415)
Nişabur Şehri: Gâlib’in “Hind Üslûbu”nun da etkisiyle bir kaç değişik şekilde
anlamlandırmaya müsait olan (Pala 2003; Doğan 2006) aşağıdaki beytinde kullandığı “Nişâbûr”
şehri ile ilgili telmih unsuru, İzzet Mollanın da naziresinde de benzer şekilde yer almıştır. Gâlib’in
“śabāĥ-ı Nişābūr” tamlamasıyla gün doğumunda dünyanın en parlak mekânının Nişabur şehri
olduğu inanışına ve “teb-lerze-zād” tamlamasındaki “lerze” (titreyiş) kelimesiyle Nişabur’un
meşhur zelzelelerine telmihte bulunmuştur. İzzet Molla nazirsinde “arż-ı Nişābūr” tamlaması ve
“ditremek” kelimesiyle sadece Nişabur’un zelzelelerine telmihte bulunmuştur:

Teb-lerze-zād o gevher-i ġaltān-ı ġurbetem
Mehd-i śadef śabāĥ-ı Nişābūr’dur baña (Galib s.335)
Serdī-i iftirāķuñ ile ditredükce dil
Her ķanda olsam arż-ı Nişābūr’dur baña

(İzzet s.292)

Paralel ve Ortak Söz Yapıları
Beytin mısraları arasındaki söz ve anlam paralelliği ya da simetrisinin, beytin anlamının
anlaşılıp açıklanmasında, düzenlenip düzeltilmesinde türlü ipuçları ve kanıtlar taşıdığı
söylenmektedir. Mısralar arsındaki paralelliklerin, anlamı pekiştirmesi yanında, aynı söyleyiş
kalıbının arka arkaya tekrarlanması da beyte hoş bir ahenk ve etkileyici bir ritim sağlamaktadır.
(Dilçin 2000: 33). Bazı şairlerin üslubunun en güçlü göstergelerinden olan bu paralel ve ortak söz
yapılarının nazireler arasında yapılan karşılaştırma ve değerlendirmelerde de belirleyici rol
oynadığı düşünülmektedir.
Yapılan karşılaştırmada, Şeyh Gâlib’in zemin şiirlerinde yer yer başvurduğu paralelizm,
simetri ve ortak söz yapıları gibi üslûp özelliklerinin İzzet Molla’nın nazirelerinde de kullanıldığı
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tespit edilmiştir. Aşağıdaki beyitlerde Gâlib’in kullandığı paralel söyleyiş özelliklerinin İzzet
Molla’nın nazirelerine yansıması tablolar halinde gösterilmiştir:

Fecr oldı āşikār sefįd ü siyāh u sürħ
Çerħ oldı pür-nigār sefįd ü siyāh u sürħ

(Gâlib s.362)

Ebr oldı āşkār sefįd ü siyāh u sürĥ
Reng aldı nev-bahār sefįd ü siyāh u sürħ (İzzet s.333)

fecr
çerħ

olol-

āşikār
pür-nigār

ebr
reng

olal-

āşkār
nev-bahār

sefįd ü siyāh u sürħ
sefįd ü siyāh u sürħ
sefįd ü siyāh u sürħ
sefįd ü siyāh u sürħ

***

Ĥarįm-i sįne sünbülzārdur çeşm-i kebūdından
Belā-yı āsmān bį-zārdur çeşm-i kebūdından (Gâlib s.538)
Göñül mirǾātı pür-jengārdur çeşm-i kebūdından
Gözümde çerĥ-i nįlį tārdur çeşm-i kebūdından (İzzet s.523)

ĥarįm-sįne
belā-yı āsmān

sünbülzār
bį-zār

göñül mirǾātı
çerĥ-i nįlį

pür-jengār
tār

çeşm-i kebūd
çeşm-i kebūd
çeşm-i kebūd
çeşm-i kebūd

***
Ħayl-i mürġāna perį cündine sulŧān idi Ķays
Devlet-i Ǿaşķda gūyā ki Süleymān idi Ķays (Gâlib s.439
Kendi taħt-ı diline bir ulu sulŧān idi Ķays
Kişver-i Ǿaşķa o żaǾf ile nigehbān idi Ķays (İzzet s.415)

ħayl-i mürġān perį cündi
devlet-i Ǿaşķ

sulŧān
Süleymān

kendi taħt-ı dili
kişver-i Ǿaşķ

sulŧān
nigehbān

idi
idi
idi
idi

Ķays
Ķays
Ķays
Ķays

Nazire Yazılan Şairin Adının Anılması
Nazirecilik geleneğinde nazire yazılan şairin adını anmak bir kural değildir. Ancak şairlerin
bazen nazire yazdığı şaire meydan okumak bazen de onu saygıyla anmak için adını naziresinde
andığı görülür. Şayet gelenekte bu uygulama bir kural haline gelseydi o zaman kimin kime ne
kadar nazire yazdığı, üslûplarının oluşumunda kimlerin etkili olduğu daha netlik kazanacak, kısaca
şairlerin sanatlarının gelişim çizgisi daha rahat takip edilebilecekti. Ayrıca nazirecilik konusunda
şüpheyle karşılanan birçok husus da kendiliğinden ortadan kalkmış olacaktı.
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Eski Türk edebiyatı alanında yapılan bazı çalışmalarda, şairlerin edebi kişilikleri ve üslûpları
değerlendirilirken “nazire yazdığı şairler ve nazirecilikleri” gibi başlıklar altında konuyla ilgili
bilgiler yer almaktadır. Bu bilgiler verilirken ya şairin bizzat nazire olduğunu belirttiği, ya da nazire
mecmualarında yer verilen nazirelerden hareket edilmektedir. Bazen de sadece kaynakların
herhangi bir kanıt göstermeden onların nazirecilikleri ile ilgili verdiği birbirinin tekrarı olan bilgiler
aktarılmaktadır. İzzet Molla için şiirlerinin yüzde sekseninin nazire olduğunun söylenmesi gibi.
Yapılan karşılaştırmada İzzet Molla’nın Şeyh Gâlib’e yazdığı 50 nazireden sadece 10’unda
Gâlib’in adını andığı görülmüştür. Bu on nazirenin 7’sinde Gâlib’in adının geçtiği beyitlerde
Mevlânâ’nın adının da “Mevlânâ” “Monlâ”, “Şems”, “Mürşid-i Rūm” şeklinde yer aldığını
görüyoruz. Bu beyitler aşağıda verilmiştir:
Maġlūb iken hünerde o sulŧān-ı aǾžamuñ
Ġālib ķadar Ǿināyeti mevfūrdur baña (İzzet s.292)
***
Ǿİzzet cenāb-ı Ġālib’e bāġ-ı behiştde
Benden peyām-ı ĥasreti virmez mi rūzgār (İzzet s.377)
***
Sāye-i Monlā’da gerçi Ġālib bulmış iǾtibār
Şimdi bu devrin de Ǿİzzet şāǾir-i mümtāzıdur (İzzet s.387)
***
Ġālib’deki feyżi baña baħş eyledi Monlā
Ǿİzzet nesaķ-ārā-yı ķalem-dān-ı cevābuz (İzzet s.410)
***
Olsa Ġālib gibi bu ħāke de Şems’üñ nažarı
Baķ ne güller bitirür bāġ-ı belāġ-ı elfaž (İzzet s.431)
***
Dönerdi Ġālib’e ey Şems-i źerre-perver-i dįn
Olursa Ǿİzzet-i nā-çįz mažhar-i nigehüñ (İzzet s.459)
***
Dirįġ-ı rıĥlet idince vekįl-i Mürşid-i Rūm
Cenāb-ı Ġālib-i muǾciz-edā imiş bildük (İzzet s.469)
***
Baña bir bu yetişür sāye-i Mevlānā’da
Ķoķlamam Ġālib-i rengįn-maķāl üstine gül (İzzet s.478)
***
Nigāh-ı feyż-i Ġālib ķıldı Ǿİzzet nažmumı rengįn
Śalā kim söylemek düşvārdur çeşm-i kebūdından (İzzet s.523)
***
Ĥāme-i Ġālib kim olmış pey-rev-i kilk-i Nedįm
Ǿİzzetā ĥaddin mi gezmek ol süĥan-gūlarla sen (İzzet s. 514)
Yukarıdaki beyitlerin bazılarında İzzet Moll, “Gâlib’in Mevlana sayesinde itibar bulduğunu
ve kendisinin de Mevlana sayesinde devrinin mümtaz bir şairi olduğunu”, “Mevlana’nın Gâlib’deki
feyzi kendisine bahşettiğini ve bu sebebden güzel şiirler yazdığını”, “Mevlana’nın Gâlib’e ilham
kıldığı gibi kendisine de ilham kıldığı takdirde niçe güzel şiirler yazacağını” ifade etmektedir. İzzet
Molla, Şeyh Gâlib’in adını andığı beyitlerin hiç birisinde ona meydan okumamış, ondan daha güzel
yazdığına dair ifadeler kullanmamıştır. Bir şeyh olarak ona saygı göstermiş, bir şair olarak
büyüklüğünü takdir etmiş ve şiirlerine nazire yazmanın güç olduğuna işaret etmiştir.
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Sonuç
İzzet Molla’nın Bahâr-ı Efkâr ve Hazân-ı Âsâr adlı divanlarındaki gazellerle Şeyh Gâlib
Divanı’ndaki gazeller “nazirecilik geleneği” çerçevesinde karşılaştırılmıştır. Bunun sonucunda
Bahâr-ı Efkâr’da Şeyh Gâlib’e yazılmış 50 nazire tespit edilmiştir. Hazân-ı Âsâr’da ise Şeyh
Gâlib’e yazılmış nazireye rastlanmamıştır.
İzzet Mollanın etkilendiği ve nazire yazdığı şairlerin başında Şeyh Gâlib’in gelmesini
“Mevlevî”lik ve Gâlib’in güçlü şairliğine bağlamak mümkündür.
Tespit edilen nazireler şekil ve muhteva özellikleri açısından karşılaştırıldığında şu
sonuçlar elde edilmiştir:
1. İzzet Molla, Şeyh Gâlib’in gazellerini yine gazel nazım biçimiyle tanzir etmiş, onunla
aynı redifleri kullanmıştır. 3 nazirenin kafiyesinin ve 1 nazirenin vezninin zemin şiirden farklı
olduğu görülmüştür. Beyit sayısında ise tam bir birliktelik yoktur. İzzet Molla’nın nazirelerinin
beyit sayısı çoğunlukla zemin şiirlerin beyit sayısından daha fazladır. Ayrıca İzzet Molla, Şeyh
Gâlib’in, özellikle redifli gazellerine nazire yazmış ve bu sayede onun üslûbunu yakalamaya
çalışmıştır.
2. Muhteva yönünden karşılaştırıldığında ise başta matla beyitleri olmak üzere çeşitli
mısralar arasındaki benzerliğin dikkat çektiği görülmüştür. Gâlib’in yekâhenk gazellerinin, yine
aynı konu bütünlüğü içerisinde tanzir edilmesi, İzzet Molla’yı edâ, hayal ve söyleyiş güzelliği
açısından Gâlib’e yaklaştırmıştır. Gâlib’in gazellerinde kullanılan, telmih unsurlarının, paralel ve
ortak söz yapılarının, mazmunların, kalıp ifadeler ve tamlamaların, İzzet Molla’nın nazilerinde
benzer şekilde yer alması muhteva yönünden birlikteliğin bir göstergesi olarak değerlendirilmiştir.
İzzet Molla, Gâlib’in “Hint üslûbu”nun etkisiyle yazdığı tasavvufî gazellerinde konu bütünlüğünü
yakalasada ondaki anlam derinliğine ve tasavvufî edaya ulaşamamıştır.
Bu karşılaştırma sonucuna göre; İzzet Molla hakkında söylenen, “istinsaha yakın bir tarz-ı
telakkide” eskileri tanzir ettiği ve şiirlerinin yüzde 80’e yakınının nazire olduğu hükmünün çok
gerçekçi olmadığını belirtmek gerekir. Zira İzzet Molla’nın, en fazla etkisinde kaldığı şairin Şeyh
Gâlib olduğu düşünülürse ona yazdığı nazireler Bahâr-ı Efkâr’daki gazellerinin yaklaşık yüzde
10’una karşılık gelmektedir. Onun şiirleri, nazire yazdığı söylenen diğer şairlerle titiz bir
karşılaştırmaya tabi tutulması halinde daha gerçekçi bir tablo ortaya çıkacaktır.
İzzet Molla’nın şiirlerinin çoğu nazire olsa bile şiirlerinin değerini düşürmez. Zira o, Şeyh
Gâlib’e yazdığı nazirelerin hiç birisinde taklide ve tekrara düşmemiş bilakis zemin şiir kadar
başarılı nazireler yazmıştır. Bu durum onu XIX. yüzyılda hayalde ve üslûpta Şeyh Gâlib’in en
büyük takipçisi konumuna yükseltmiştir.
Biz bu gün, Divan şiirinin gelişim çizgisini daha sağlıklı takip edebilmek ve Divan şiirinin
“özgünlük, etki, taklit” gibi çeşitli sorunlarına daha somut yaklaşımlar getirebilmek için nazirecilik
geleneğini zengin bir kaynak olarak görüp, diğer karşılaştırma yöntemlerinin yanında bu
gelenekten de yeterince faydalanmalıyız.
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