Osmanh ~iir akademisi: Nazire
Mehmet Kalpaklt

NAZIRE Osmanh ~iir gelenegmm genel karakteristiguu yans1tan en onemli unsurlardan biridir. Klsaca, bir §iirin model
ahrup, aym vezin, kafiye veya redifle yeni bir §iir yazumas1, onceki metin yap1s1run temel ta§lar1ru kullanarak yepyeni bir metin bina etme ugra~1 olarak tarumlanabilir. 1 'Nazire konusunda kapArap ve iran edebiyatlarmda as1rlarca siiren bir gec;:mi~i olan samh ur; r;ah~ma ir;in bk.
Punbros1989; Koksru
nazire, Yakm Dogu'nun ve islam'm kiiltiir ve edebiyat dairesine ~oo3 ve Kurnaz ~oo3.
sonradan eklemlenen Osmanluar'm kiiltiir ve sanatmm da temel
unsurlarmdan biri oldu. Bu anlamda, Osmanl1 'run biitiin bir edebiyat gelenegmm, kendinden oncekiArap ve iran edebiyatlarma yapuml§ bir nazire oldugunu soylemek miimkiindiir. Burada nazire terimini, Osmanl1 §airlerinin uygulama ve pratikleri goz oniinde bulunduruldugunda kaqlilllza c;:lkan anlamda, yani "yaratlc1 benzetme" anlammda kullanmaktayrz.
Bir edebi gelenegm 6oo yila yakm bir zaman siirekli olmasrm, onun nazirecilik
gibi tek bir ~iirsel ozelligme baglamak miimkiin degildir. Bununla birlikte, Osmanll ~iiri dedigimiz ~ey, bagrmsiZ bir biitiin olarak veya sadece kendi ic;:ine kapah bir gelenek olarak mevcut degildi. Hem bulundugu cografyamn kiiltiir atmosferinden hem de c;:evre kiiltiirlerin etkilerinden uzak kalmadl. lslam'm geni~ ve etkin kiiltiir dairesini ve onun c;:ok eskilere kadar giden tarihini de miras edindi.
Dogu'nun ve islam'm sanat anlayr~1, mevcudiyetin ne idigtni ve nasu oldugunu bir on-bilgi olarak kavrayan, onda yen1 ac;:u1mlar aramayan bir felsefeye
dayamr. Bu yiizden sanat iiretimi, yeni bir ~eyi ke~fetmekten c;:ok mevcut anlann ve mevcut hakikati anlatma gorevini iistlenir. Sanat yeni bir ~ey yaratmak
191n degil, as1rlardrr i~lene i§lene iyice olgunla~nn§ yap1lan once bozup sonra
yeniden kurarak, o zamana kadar ortaya koyulmann§ (soylenmemi~, c;:izilmemi~, in~a edilmemi§) orijinal ve daha miikemmel bir esere ula~mak ic;:in vardlr. Bah'mn orijinallige ve bireysellige dayanan sanat anlayr§Imn aksine, Do-
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gu'nun sanat1, tekrara, cemaat91lige dayanmaktad1rve gelenek i9inde tekrarlanan, kopyalanan eserler mukemmele, bti.tiinciile yani Tannsal olana dogru
bir gidi§i imlerler.
Nazire kavram1run Osmanh sanatl dii§iincesindeki onemini vurgulamak
i9in, bu terimin mimariden resme (minyatiir, tezhip, nakl§ sanatlna) ve hat
sanatlndan musikiye kadar hep ayru anlamda ve paralel ifadelerle kullaruldlgtru soylemekyeterli olacakt1r. Osmanl1 sanatlnda yaratlc1 taklit ile orijinallik
birbirine 90k uzak kavramlar degildi. Bu anlamda mimaride asrrlarca tek.rarlanan cami modelinin genel yap1s1yla degi§meden devam etmesinin, tezhip
sanatmdaki desenlerin siirekliliginin ve hat sanat1ndaki matematiksel degi§ mezligin hep bu 9er9evede ele al1nmas1 gerekir.
i§te nazire gelenegini de, i9inde dogdugu ve bir gelenek halini ald1gt sanat
ortannnm bu anlaJl§l baglannnda degerlendirmek gereklidir. Nazire, asla
kendinden onceki §iiri taklit anlannna gelmiyordu. Bir §air her§eyden once
kendinden onceki §airlerin (genel anlamda metinlerin) okuyucusudur. BoyIeee, §airin soyledigi §iirin metni, kendinden onceki metinlere a9lk ya da kapal1 bir taklm gondermeler, belli belirsiz almtliar ve 9ok 9e§itli etkilenmeler
ile doludur. Nazire ise §airin daha onceki metinlerin malzemelerini kullanarakyepyeni bir §ey soyleyebilme, elde mevcut malzeme ile daha iyi ve daha guzel bir §ey kurabilme yetenegini gostermeye 9al1§tlgt bir nevi iistiinliik gosterisi idi. Bu anlamda nazire, gelenegin imkanlanru geni~letmek i9in metinlerarasliigtn miimkiin bld1g-t bir yarat1c1hgt kullanmaktayd1. II. Bayezit'in
Ahmet Pa§a'ya Ali $ir Nevayi'nin gazellerine nazire yazmas1ru emretmesi,
Anadolu §iirinin geli§mesi igin biiyiik bir ongornydii. 0 zamanki §iirin 9ok
fazla iran §iiri etkisinde kald1g-tru goren ve kendisi de bir §air olan Sultan, Ahmet Pa§a ve diger §airlerin yazd1gt nazireler yoluyla Osmanl1 §iirinin farkh ve
yeni bir iislup kazanmas1nm yolunu a9mak istiyordu. Nitekim, Klnal!zade Hasan Qelebi'nin dedesinden naklettigi: "Ahmet Pa§a'run §iirlerinin, Nevayi'nin gazellerini tanzir ettikten sonra guzelle§tigi" (aktaran Qavu§oglu 1976:
81) kayd1 da bu konuya dikkat 9eker.
Osmanl1'da nazire yaziCliigtrun, §iir geleneginin en ha§1ndan beri 9ok gozde bir ugra§ olmas1 ve yillar i<finde artarak devam etmesinin sebeplerinin ba§mda, gelenegi siirekli blmas1 yatmaktadu. Model §iirler ve onlara yazlian
nazireler ti.zerine yapliacak bir ara§trrma, Osmanl1 §iir geleneginde moda olan
popiiler §airleri ortaya 9Ikaracak, §iir geleneginin siirekliligini takip etmeye
olanak saglayacaktu. $air tezkirelerinde nazire konusunda yaplian yorumlarm model alman §iirlerde degil de nazireler uzerinde yogunla§mas1, nazirele ri §iir geleneginin siirekliligini saglayan temel ta§lar olarak gormemize olanak
saglar. Neticede, nazireler uzerine yapliacak daha kapsaml1 9al1§malarla, divan §iiri gelenegi i9inde edebi zevkin yap1s1 da bir anlamda ortaya 9lkml§ olacakhr. Burada, §Uara tezkirelerinin de nazire yaz1cli1gt ve popiilerlik konusunda olduk9a ilgin9 bilgiler verdigini ilave etmek gerekir.
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Nazire soz konusu oldugunda ilk akla gel en naz1m ~ekli gazeldir. Asrrlar boyunca divan ~airleri birbirlerinin gazellerine nazireler yaznn§lardir. Bu nazireler ~e~itli mecmualarda bir araya getirilip kaydedilmi~tir. Kaside naz1m
~eklinde ve mesnevi tiiriinde de nazire yazlimakla birli.kte bu ~e§it nazireler
i~in ~air tezkireleri daha ~ok "cevap" terimi kullanilnn§tir.
Nazire kavram1m ele alan klasik donem Osmanh §air tezkirelerinden edindigimiz bilgiler 1~1gmda, bir gazel i9in yazuan nazirede bulunmas1 gerekli §artIan, di§ yap1da: aym nazrm §ekli, vezin ve kafiye (ve/veya redif) ile i9 yap1da:
model §iirin (zemin ~iirin) sanatsal gondermeleri, hayal, 9agiri§trrilan anlam,
mazmun ve eda olarak srralayabiliriz. Z~min §iirden (ornek ahnan §iir) nazire
§iire aktarlian yap1 ta§lan, nazireden nazireye degi§mekle birlikte, genellikle
zemin ~iiri olu§turan kelimelerin birka91 9ogu kez de yakin veya paralel anlamh olanland1r. Boylece model al1nan §iir hem bictim hem 19erik a91s1ndan
ornek alm.1m§ olur. Nazirenin ornek al1nan §iirle a§agi yukan aym anlann
~agr1§tirmas1 gereklidir.
Nazire yazmak i~in bulunan sebeplerin belli ba§llian §Unlard1r: 1) Ustat §airlerin ~iirleri gibi yazm~; §iir sanannda denemeler, ah~nrmalar yapmak
i~in nazire yazmak. Bu, hat sanatmda ve musikide kullanlian me§k usulti gibi
olmakla birlikte ~iir sanat1nda aynen kopyalayarak me§k etmek.mtimktin olmadigindan §airier, ornek aldlklan ~iirler gibi yazmaya 9abalarlar. ~) Zemin
~iiri ge~mek. Osmanl1 ~iir geleneginde §airier aras1ndaki rekabet buytik yer
tutar. ~airler tistiinltik gostermek amac1yla birbirlerinin ~iirlerine nazireler
yaznn§lar, adeta, bu konu veya anlam senin §iirindeki gibi degil i§te boyle §iirle§tirilir, demi§lerdir. Bu ctabalarla nazirecilik, §iirin ilerlemesi i9in onemli bir ara9 olmu§tur. Bir §airin yazdigi gazelin mahlas beytinde §airlik giictinti
vurgulayarak, nazire yazmak tizere devrin diger §airlerine 9agr1da bulunmas1
90k rastlanan orneklerdendir. Bu 9agnya uyan devrin diger §airleri nazire ile
bir nevi cevap vermekteydiler. 3) Dostluk gostermek amac1yla nazire yazmak.
~airler aras1nda rekabet kadar kar§lilkl1 dostluk ve arkada~hk ictin de yazlim_
l§
nazireler mevcuttur.
Baz1 gazellere yalmzca yazlid1gi devirde degil Osmanl1 ~iir gelenegi i~inde
yiizyillar boyunca pek ~ok nazireler yazlid1gim da eklemek gerekir.
Cern Dil9in'in ortaya koydugu gibi, "nazireler ger<;ekten de bir bolti.mti zaten divan §iirinin ortak malzemesi olan mazmunlann, motif ve imaJlann farkh duygu ve dti§tince ortamlar1, farkl1 soyleyi§ ve anlat1m bi9imleri i9erisinde
'yeniden duzenlenmesi'dir". (~oo3: 7)
Osmanl1 §iiri geleneginde §airier orijinal anlamm (bikr-i mana) pe~indey
diler. Anlamdaki bu orijinalligi yakalamak i~in en uygun alan da yeni bir zemin, yeni bir tarz yaratmak idi. Bununla birlikte onceki bir ~airin buldugu yeni temel (nev- zemin) uzerinde onceki yap1run birtakim unsurlanru kullanarak yepyeni ve 90k orijinal bir yap1 in~ a etmek de mtimkiindii. i§te nazire buna
imkan saglamaktaydi. Osmanl1 §airleri yeni bir redif bulup o redif etrafmda
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anlam daireleri yani mazmunlar iiretmeye "zemin bulmak" diyorlard1. Ozellikle 16. yiizylidan itiharen pek9ok yek- ahenk gazel ya boyle yeni zeminlerle ya
da o nev-zemin gazeller 191n soylenmi§ nazireler olarak iiretilmi§tir.
Osmanl1 §iir gelenegt 191nde nazire, hi9 bir zaman aynen taklit veya repro diiksiyon olmad1. Bu yuzden Leyla tle Mecnun gibi as1rlarca Araplar arasmda
anlatlian, nihayet Fars9a olarak kaleme ahnan ve yillarca tekrar tekrar anlahlan bir hikaye, hele Fuzuli gihi bir §iir dehas1mn §aheserinden sonra damesnevilerin ba§hca konusu olabilmi§tir. Divan §airlerinin bu eski hikayeyi asirlarca anlatmaktan blkmamalan, yeni bir hikaye soyleyecek yetenekli bir §airin yeti§memesinden degtldi. Osmanh §iir gelenegJ.nde aslolan, neyin
soylendigtnden 90k nasli soylendigt idi. Bu sebeple Leyla ile Mecnun 'un degt§meyen konusundan 9ok nasli hikaye edildigt onemli idi. ~air bu eski hikayeyi
yepyeni bir §iir olarak kurgularken kendinden once yazlinn§ biitun metinlerden daha miikemmel, daha 9agda§ bir metin kaleme almaJl hedefliyordu.
Nazire, Osmanh §iirinde gelenegt devamh lalan bir ugra§. §iirin guncelle§erek aktannnm saglayan ve ge9mi§in yeni bir baglamda yeniden yaz1nnm
saglayanbir arag olmu§tur. Nazirelerve tazminler (tahmis, tesdis, vs. gihi metinlerarasi iiretimler) bir anlamda yeni yeti§en §airler i9in e@tim arac1, A. H.
Tanpmar'1n deyi§iyle "§iir akademisi" idi (1976: ~~). ~iir heveslileri, iginde
yeti§tikleri §iirin gelenegtni nazireler yoluyla ogrenmi§ler ve boylece gelene gtn geli§erek ve degt§erek devam etmesini saglann§lardu.
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