
GAZ EL 

Her mısraında aks sanatı yapılmış ga
zellere "mükerrer gazel" denir. Aynı ka
lıplarla yazılan mükerrer gazeller divan 
edebiyatında çok az kullanılmıştır. 

Gazelin esas konusu aşk ve sevgili, 
sevgilinin güzelliği, ona duyulan hasret 
ve bundan dolayı çekilen üzüntüdür. Sev
giliyle bağlantılı olarak ayrıca şaraptan 
ve tabiat güzelliklerinden de söz edilir. 
Bunun yanı sıra bir düşüncenin, bir ha
yat görüşünün, bahttan yakınma gibi 
başka konuların da işlendiği olur. XVIII. 
yüzyıldan sonra gazelin konusunun da
ha da genişlediği görülmektedir. 

Gazelde öncelikle beyit güzelliğine 

önem verilir. Her beytin kendi içinde bir 
anlam bütünlüğü vardır. Bundan dolayı 
gazelin her beytinde değişik konuların 
işlenmesi kusur sayılmamıştır. Bütünüy
le belirli bir konuyu işleyen gazeller "yek
ahenk", bütün beyitleri aynı güzellik ve 
kuwette söylenen gazeller "yek-avaz" 
adını alır. 

Gazelden bazı nazım şekilleri de türe
tilmiştir. Çerçeve olarak gazelin her ınıs
raının altına gelmek uzere kısa mısralar 
eklenerek müstezad yapılmış, ayrıca her 
beytine değişen sayıda mısra katmak 
suretiyle bendierden meydana gelen da
ha hacimli şekiller elde edilmiştir. Bir 
şairin gazeline her beytin mısraları ara
sına iki ya da üç mısra konularak taştlr, 

yine her beytin önüne iki mısra eklene
rek terbf'. üç mısra eklenerek tahmis ve 
daha çok sayıda mısra eklenerek sıra
sıyla tesdls. tesmf', tesmln, tetsf' ve ta'
şlr yapılmıştır. Bunlardan en çok kullanı
lanları tahmis ve tesdls şekilleridir. 

Gazel söylemeye "tagazzül", başka bir 
şairin gazeline aynı vezin ve kafiyede 
benzer bir gazel söylemeye "tanzlr et
me" ya da "cevap verme". bu gazele de 
"nazlre" denir. Hemen her şairin çok sa
yıda nazlresi vardır. Nazlreler. XV. yüz
yıldan başlayarak "mecmOatü'n-nezair" 
denilen şiir mecmualarında toplanmış

tır. Nazlrenin tanzir edilen gazelle aynı 
anlam ve üsiOp doğrultusunda olması 
gerekir. Tersine bir anlamda yapılmış 
olanlara "naklze" adı verilir. 

Mürettep divanlarda daima kasideler
den sonra gelen gazeller kolayca bulu
nabilmeleri için Arap alfabesine göre 
kafiyelerinin son harfleriyle sıralanırlar. 

Şuara tezkirelerinde çok defa şiirle eş 
anlamda kullanılan gazel. Tanzimat'tan 
sonraki yenilik dönemine kadar Türk 
edebiyatında çok _önemsenen ve her şai
rin kullandığı başlıca nazım şekli olmuş
tur. 
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~ H ALUK İPEKTEN 

GAZEL 

( j_:j ) 

Türk musikisi sözlü formlarından biri. 
L ~ 

Türk söz mOsikisinde gazel. saz mO
sikisindeki taksimin insan sesiyle ve bir 
güfteye bağlı olarak yapılanıdır. Bundan 
dolayı eskiden "gazel okumak veya söy
lemek" tabiri yerine "sesle taksim et
mek" ifadesi kullanılırdı. Gazel de tak
'sim gibi önceden bestelenmeyip gazel
han denen icracısının o andaki ilhamına 
bağlı olarak irticalen yapılan. belli ma
kam veya makamlar çerçevesinde sey
reden. ancak herhangi bir usulle ölçüi
meyen serbest ritimli bir formdur. 

Gazelde güfteler. özellikle klasik de- · 
virde hemen her zaman klasik edebiya
tın nazım şekillerinden gazel türündeki 
şiirlerden seçilmiştir. Ancak gazelierin 
çoğunlukla iki beytinin kullanıldığ ı ga
zel icrasında bazan rubaTierin. daha son
raki dönemlerde şarkı veya murabbala
rın da güfte olarak kullanıldığı görül
mektedir. Bir gazelin sadece bir beyti
nin veya iki beyitten fazlasının gazel ola
rak okunduğu çok nadir icralara rastlan
sa da gazel okuma esnasında genellikle 
dört mısraın esas o lduğu bilinmelidir. 

Esasen herhangi bir esere bağlı olmak
sızın başl ı başına icra edilen bir form olan 
gazel. bazan bir şarkının özellikle meya-

nının uygun bir yerinde de okunabilir. Ga
zel mısraları arasında "of, aman. meded, 
yar. yar ey, dost, ah, hey" vb. sözlerin bir 
terennüm gibi söylenınesi adetse de 
bunların fazla kullanılması. icracının nağ
me bulmaktaki yetersizliğini ve güfte içe
risinde makama hakimiyetinin zayıflığını 
göstereceğinden hoş karşılanmaz . Gazel 
gerçekte saz eşliğinde okunmayan bir 
mOsiki formudur. Ancak bir saz tarafın
dan. gazele başlanırken ve mısra arala
rında taksim şeklinde ve yol gösterir ma
hiyette bir eşlik söz konusudur. Bu du
rumda saz ve ses karşılıklı taksim eder
ler. Ancak burada asıl icra gazelhanın ol
duğundan taksimler mümkün olduğu 
kadar kısa tutulur ve böylece gazelha
na icrasında makam ve nağme bakımın
dan yardımcı olunduğu gibi güfte arala
rındaki boşluklar da doldurulmuş olur. 

Gazel icrası esnasında saz ve ses ara
sındaki bu karşılıklı münasebet şu şe
kilde cereyan eder: Önce saz gazelin oku
nacağı makaı:nda kısa. fakat makamın 
karakteristiğini gösterecek şekilde tak
sim eder ve bu taksim makamı·n karar 
perdesinde sonuçlanır. Ardından gazel
han, seçtiği güttenin birinci mısraını ay
nı makamda o anda besteleyerek ve ma
kamın özelliklerini de göstererek okur. 
Bu birinci mısraa "zemin" adı verilir. Bu 
mısraın sonunda genellikle makamın güç
lü perdesinde yarım kararla durulur. Da
ha sonra saz ikinci defa ve yine kısa bir 
taksimle aynı makamda dolaşır. Bunun 
ardından gazelhan da aynı makamda, 
fakat bu defa makamın daha geniş bir 
bölgesinde seyrederek ikinci mısraı okur 
ve mısra sonunda makamın durak per
desinde tam karar yapar. Gazelde ikinci 
mısraa "zaman" adı verilir. Daha son
ra sazın yaptığı bir taksimle önce bu ka
rar pekiştirilir. ardından bazan saz bir 
meyan açar. Fakat genellikle saz durak 
perdesinde tam karar yaptıktan sonra 
meyanı gazelhan istediği bir makamda 
açar. Nitekim usta gazelhanların tercih 
ettiği şekil de budur. "Meyan" adı veri
len üçüncü mısrada bir veya daha fazla 
makama geçki yapıldıktan sonra bazan 
sazın yaptığı bir taksimle dördüncü mıs
ra gazelhan tarafından baştaki ilk ma
kama döriülerek okunur ve bu mısraın 
sonunda makamın durak perdesinde 
tam karar yapılır. Ardından sazın yine 
bu kararı pekiştirecek kısa bir taksimiy
le gazel son bulur. Gazelin okunan son 
mısraına da _"karar" adı verilir. Böylece 
iki beyitlik bir gazel zemin, zaman. me
yan ve karar kısımlarıyla tamamlanır. 



Esas kabul edilen bu çerçevenin yanı 
sıra gazel söylemede bazı farklı uygula
malar da yapılabilir. Mesela saz bazan 
sadece giriş yaparak, iki ve dördüncü 
mısra sonunda taksim edebilir. Ayrıca 
gazel eğer üç beyit halinde okunacaksa 
bu durumda beşinci mısra ikinci meyan 
durumunda olacağından bu mısraın ba
şında saz yeni bir meyan açabildiği gibi 
beş ve altıncı mısralar arasında da tak
sim edebilir. Yahut gazelhan ikinci mıs
radan sonra meyanları istediği şekilde 
düzenieyebilir veya mısraları ikişer defa 
okuyabilir. Diğer taraftan gazel sadece 
bir beyit halinde de okunabilir. Özellikle 
bir şarkının meyanında okunan gazel
lerde beyit icrası tercih edilir. Bu şekil
de okunan gazellerde sazlar icra esna
sında şarkının usulünde hafifçe tempo 
tutar. 

Gazel okuma işi üstün bir kabiliyet 
ister. Bu sebeple gazelhanlar ses sanat
karları içinde ayrı bir zümreyi teşkil eder. 
Bir gazelhanın özel kabiliyet ve güzel 
ses yanında teknik olarak çok iyi dere
cede makam bilgisi, geçki tekniği ve ede
bi bilgiyle prozodi, vezin, vurgu ve söz 
durakları gibi söz sanatiarına da vakıf 
olması gerekir. Geçmiş devirlerde bu va
sıflarıyla ün yapmış, çoğu hafız veya mü
ezzin olan gazelhanlardan bazıları şun
lardır: Hafız Şaşı Osman. Hafız Sami. Ha
fız Yaşar. Hafız Kemal. Hanende Nedim 
Bey, Hafız Burhan, Bahriyeli Şihab. Sul
tan ll. Mahmud'un da iyi bir gazelhan 
olduğu kaynaklarda belirtilmektedir. 
Son dönemde ise Münir Nurettin Selçuk 
yeni gazel üslübu ile ayrıca dikkati çek
miştir. 

Gazel her ne kadar besteli bir form 
değilse de son devirlerde gazel bestele
yen birkaç bestekar çıkmıştır. Bunların 
başında, sadece Fuzülf'nin on yedi ga
zelini bu formda besteleyen Hüseyin 
Sadeddin Are! gelmektedir IÖztuna. ll. 
550-5511 Ancak bu besteli gazeller hiç
bir şekilde rağbet görmemiştir. Bunun
la birlikte bir iki şarkının meyanında çok 
tutulmuş ve sevilmiş kısa gazeller ha
len okunmaya devam edilmektedir. Bun
lar arasında en yaygın olanlarından biri, 
Hacı Arif Bey'in. "Bakmıyor çeşm-i siyah 
feryada" mısraı ile başlayan nihavend 
şarkısının meyanında okunan gazel, di
ğeri ise Münir Nurettin Selçuk'un yine 
aynı makamda kısaca "Kalamış" başlı

ğıyla bilinen şarkısının meyanında ken
disi tarafından icra edilen gazeldir. 

Türk söz mOsikisinin önde gelen bir 
formu olan ve geçmiş devirlerde yüksek 

müzikaliteye sahip gerçek sanatkarlar
ca okunan gazelin, zaman zaman birta
kım piyasa şarkıcılarının elinde seviye
siz bir şekilde icra edildiği de burada bil
hassa zikredilmelidir. 
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liJ İsMAiL HAKKI ÖzKAN 

GAZİ 

( s.Jli:-) 

Din uğrunda savaşanlar için 
özellikle Türkler tarafından 

mücahid karşılığında 
kullanılan bir sıfat ve unvan. 

_j 

Gazi kelimesi (çoğulu guzat, guzza. gu
ziy), sözlükte "hücum etmek, savaşmak, 
yağmalamak; din uğrunda cihad etmek" 
manasma gelen gazanın (gazve) ism-i 
faili olup savaşta başarı kazanan ku
mandanlara. hatta hükümdarlara şeref 
unvanı olarak verilmiştir. Gazi kelimesi 
Kur'an-ı Kerim'de bir yerde çoğul ola
rak yer almakta !Al-i im ran 3/ 1561. baş
ka bir yerde de ima yoluyla şehidlikle 
birlikte zikredilerek övülmektedir (et
Tevbe 91 521 Ancak Kur'an'da bu anlam
da daha çok mücahid kelimesi geçmek
tedir. Hadislerde ise gazinin ve çağulu 
guzatın sıkça kullanıldığı görülmektedir. 
Bunların bir kısmında "el-gazi ff sebflil
lah"iBuharT. "Ta'bir", 12; Tirmizi. "Zekat", 
18. "Da 'avat", 51. bir kısmında yalnızca 
gazi şeklinde yer almaktadır IMüsned, ı. 

20, 53; Bu harf. "I}umus", 131 Hemen ta
mamında övülen gazilik mefhumunun 
Allah yolunda savaşan kimseler için kul
lanıldığı anlaşılmaktadır (kelimenin geç
tiği hadisler için bk. Wensinck. e/-Mu'cem, 

"gaz" md. i Hz. Peygamber'in şehitlik ve 
gaziliğin faziletleri hakkındaki sözleri 
gaziliğin değerini arttırmış ve "ölürsem 
şehid kalırsam gazi" dOsturunun ortaya 
çıkmasına vesile olmuştur. İslam fütu
hatında bu prensibin birinci derecede 
rolü vardır. 

İslam ülkesinin düşman hücumuna 
uğraması halinde yapılan cihadın farz-ı 
ayın, uzaktaki düşman üzerine yapılan 
gazanın ise farz-ı kifaye olduğu. önce
leri birincisinin "savunma", ikincisinin 
"sefer" manasını ifade ettiği. dolayısıyla 
gaza ve cihad kelimelerinin anlamları 

arasında farklılık bulunduğu, ancak za
manla bu farkın azaldığı ve özellikle Os
manlı döneminde bu iki kelimenin eş 

GAZi 

anlamlı olarak kullanıldığı anlaşılmak

tadır !Tekin. rr. XIX / ı 09. s. 13 vd .1 İsla
miyet'in yayılmasından sonra şehitlikle 
birlikte gazilik, neferden hükümdara ka
dar her savaşa katılanın almak istediği 
bir şeref unvanı olmuştur. 

Din uğrunda savaşan her müslüma
nın sıfatı olan gazi dar anlamda, iktisa
di zaruretler yüzünden ortaya çıkan bu
yük şehirlerdeki. hatta bazan ordudaki 
muayyen zümreler için de kullanılmış
tır. Asya'nın geniş bozkırlarında hayvan
cılıkla geçinen, çoğunluğunu henüz isla
miyet'i kabul etmemiş Türkler'in oluş
turduğu göçebeler. çok sert geçen kış 

mevsimlerinde hayvanları telef olunca 
şehir ve kasabalara inerler ve şehirliler
den yardım isterlerdi. Şehirlinin cimri 
davranması üzerine de ihtiyaçları olan 
şeyleri zor kullanarak alırlardı. Zamanla 
şehirlerde artan refah göçebeleri bura
lara çekmeye başlamış, saldırı ve yağ
malamaların sayısı da artmıştır. Emevf 
idaresi buna çare olarak göçebelere kar
şı gönüllü birlikler oluşturmuştur. İlk is
lam kaynaklarında bu gönüllüler gazi 
diye adlandırılır. Emevf idarecileri bun
ların barınması için şehirlerin dışında 

"ribat" adı verilen kaleler. müstahkem 
mevkiler inşa ettirmişlerdi. Gazilerin işi 

daha sonra şehirleri. kervanları koruma
nın yanı sıra gayri müslimleri (göçebele
ri) İslam'a davet etmek olmuştur. Ribat
lardaki şeyh ve dervişler de bu işi gönül
lü olarak üstlenmişlerdir. İşin ilginç yö
nü, hem gönüllü gazilerin çoğunun hem 
de göçebelerin Türk olmasıydı. Ancak 
bu durum fazla sürmedi. Abbasfler'in ilk 
yıllarından itibaren ribatlarda ve şehir
lerde gönüllü gaziler huzursuzluk kay
nağı olmaya, göçebe gayri müslimleri 
takip etmek yerine meskün yerleri ve 
kervanları yağmalamaya başladılar ibk. 
AYYARI Bu yüzden gazi kelimesi bir sü
re kötü bir anlam kazandı. Ancak daha 
sonraki yıllarda kelime tekrar eski ma
nasında kullanılmaya başlandı. Anado
lu gazilerinin manevi önderi olan Sey
yid Battal'ın adı Türk edebiyatında bu 
unvanla birleşmiş ve onun adı etrafın

da adeta bir edebi tür ortaya çıkmış

tır ibk BATTALNAMEI Battal Gazi Des
tanı Türk gaziliğinin ruhunu yansıtır. 

Anadolu gazilerinin cihada giderken bu
nun ve Ebü Müslim-i Horasanf'nin bay
raklarını taşımaları. bu İslam kahraman
larının hatıralarını yaşatmaktan kaynak
lanmıştır. 

Selçuklu hanedanına adını veren Sel
çuk b. Dukak, gayri müslim Oğuzlar'la 
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