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ellefât Komisyonu üyeliðine getirilmesiyle
okul 1890’da kapandý.
Galatasaray’daki görevinden ayrýlarak
Aþîret Mektebi müdürlüðüne tayin edilen
Ali Nazîmâ (1894) kýsa bir süre sonra Mekteb-i Mülkiye müdür muavinliðine getirildi
(24 Þubat 1895). Bu okulun Fransýzca hocalýðý yanýnda Dârülfünun Ulûm-i Tabîiyye
ve Dîniyye Þubesi müdür muavinliði (21
Aralýk 1895), Mercan Ýdâdîsi Fransýzca ve
tercüme usulü hocalýðý (14 Kasým 1900),
Dârülmuallimîn ile Vefa Ýdâdîsi Fransýzca
hocalýðý (1906) görevlerini dönem dönem
yürüttü. 1909 yýlý baþýnda Mekteb-i Mülkiye’deki müdür muavinliði görevinden istifa etti. Ayný yýl Dârülfünun Elsine (Filoloji)
Þubesi Türk dili müderrisliðine ve bu görev
kendisinde kalmak üzere Kadastro Mektebi müdürlüðüne tayin edildi. Kadastro
Mektebi’nin kapatýlmasý, Dârülfünun derslerinin kaldýrýlmasýyla açýkta kaldý. Bir süre sonra yeni kurulan Ýnâs Dârülfünunu
müdürlüðüne ve kavânîn-i câriye muallimliðine getirildi (1916). 1919’da Maarif Nezâreti Telif ve Tercüme Heyeti üyeliðine,
ayný yýl Mercan Sultânîsi müdürlüðüne,
1920’de Dârülmuallimât-ý Âliye müdürlüðüne ve Fransýzca hocalýðýna, 1921’de Niþantaþý Sultânîsi müdürlüðü ve Fransýzca
hocalýðýna, 1924’te Kadýköy, Davutpaþa,
Gaziosmanpaþa orta mektepleri Fransýzca
hocalýðýna getirildi. 1925’te yaþ haddinden
emekliye ayrýldý. Bundan sonra Amerikan
Erkek ve Kýz kolejleriyle Saint Benoit Lisesi Türkçe, Üsküdar Muhtelit Ortaokulu
Fransýzca hocalýklarýnda bulundu. Ýstanbul’da vefat eden Ali Nazîmâ dürüst ve çalýþkan kiþiliðiyle tanýnmýþtýr. Ahmed Midhat Efendi, Tarik gazetesinde çýkan bir
yazýsýnda (1315/1899) onun sansasyondan
uzak, kalem kavgalarýna karýþmadan çocuk eðitim ve öðretimi yolunda sürdürmekte olduðu örnek yazý hayatýna dikkat
çekmektedir. Maarif Vekâleti, 1925 yýlýnda Ýstanbul Muallimler Birliði’nden “Fazilet Mükâfatý” için bir aday göstermesini isteyince Muallimler Birliði Genel Kurulu’-

nun teklif ettiði Ali Nazîmâ o yýl bu mükâfatý alan sekiz muallim ve müderris arasýnda yer almýþtýr.
Eserleri. Ýrili ufaklý çok sayýda eser kaleme alan Ali Nazîmâ, daha ziyade Fâik Reþad’la beraber hazýrladýklarý Mükemmel
Osmanlý Lugatý ile (Ýstanbul 1319, 1320)
tanýnmýþtýr. “Ýnþâ-yi Osmânî’de Müsta‘mel
Arabî ve Fârisî Kelimât ve Ta‘birât ve Istýlahâtý Hâvîdir” alt baþlýðýný taþýyan bu sözlüðün önsözünde Osmanlý dilinde birçok
Arapça ve Farsça kelime kullanýldýðý, bunlarla ilgili meselelerin her iki dilde mevcut
sözlüklere baþvurularak halledilmeye çalýþýldýðý, ancak bunlarýn ihtiyaca cevap vermekten uzak olduðu, bu sebeple kelimelerin Osmanlý dilindeki anlamlarýný içeren
bir sözlüðe ihtiyaç bulunduðu belirtilmektedir. Daha çok Arapça ve Farsça kökenli
kelimeleri kapsayan sözlükte öz Türkçe
karþýlýklara yer verilmeye çalýþýlmýþ, bu
alanda Mütercim Âsým’ýn Kåmus Tercümesi ile Ahmed Vefik Paþa’nýn Lehce-i
Osmânî’sinden yararlanýlmýþtýr. Mükemmel Osmanlý Lugatý Necat Birinci, Kâzým
Yetiþ, Fatih Andý, Erol Ülgen, Nuri Saðlam
ve Ali Þükrü Çoruk tarafýndan Latin harflerine göre tertip edilmiþ, ardýndan Arap
harfleriyle dizini de verilmiþtir (Ankara
2002). Nazîmâ’nýn Fransýzca’dan Türkçe’ye, Türkçe’den Fransýzca’ya hazýrladýðý sözlükleri Lugat-ý Nazîmâ (Ýstanbul 1901),
Lugat-ý Tefeyyüz (Ýstanbul 1910) ve Mini Mini Lugat-ý Tefeyyüz (Ýstanbul 1912)
adlarýyla yayýmlanmýþtýr. Ali Nazîmâ, hemen hemen her alanda ilk ve orta okullarýn farklý sýnýflarýna göre 100’den fazla ders
kitabý hazýrlamýþ olup bunlarýn bazýlarý çeviri - uyarlamadýr. Osman Nuri Ergin, alfabenin ve eðitim usullerinin deðiþmesiyle
bu ders kitaplarýnýn artýk okunmaz olduðunu ifade etmektedir (Türkiye Maarif Tarihi,
III, 835). Yazarýn ayrýca Çukulata (Ýstanbul
1309), Çay (Ýstanbul 1309), Barbaros’un
Hafîdi Metin Hamidiye’nin Kahraman
Kumandaný Rauf Bey (Ýstanbul, ts.) gibi
risâleleri; Mükellim (Ahn’den, Ýstanbul
1303), Nevâbigu’l-kelîm (Zemahþerî’den,
Ýstanbul 1303), Yeni Müntehabât-ý Gülistan (Sa‘dî-i Þîrâzî’den, Ýstanbul 1326)
gibi çevirileri bulunmaktadýr (eserlerinin
dökümü için bk. La clef du français, Ýstanbul 1934, s. 106-109).
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Gülþenî þeyhi, þair.
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Edirne’de dünyaya geldi. Þeyhülislâm
Seyyid Feyzullah Efendi’nin katledildiði
Edirne Vak‘asý (1115/1703) sýrasýnda on yaþýnda olduðunu söylediðine göre 1105
(1693-94) yýlýnda doðmuþ olmalýdýr. Edirne
Gülþenî Dergâhý þeyhi Manisalý Ýbrâhim
Gülþenî’nin torunu, Sarýca Paþa Medresesi müderrisi Þeyh Mustafa Gülþenî’nin oðlu, þair ve edip Edirneli Kâmî’nin yeðenidir.
Þeyh La‘lî Fenâî’nin halifesi olan babasý
Mustafa Efendi, Gülþeniyye tarikatýnýn
ikinci pîri Sezâî-yi Gülþenî ile pirdaþtýr. Hüseyin Vassâf, Mustafa Efendi’nin sertarik
olduðunu ve otuz yýl irþad makamýnda bulunduðunu, Sezâî-yi Gülþenî’nin La‘lî Fenâî
Efendi’nin vefatý üzerine Mustafa Efendi’ye intisap ettiðini söyler.
Tasavvuf ve ilim ortamýnda büyüyen Ýbrâhim Nazîrâ medresede tahsilini sürdürürken babasýnýn emriyle Sezâî-yi Gülþenî’ye intisap etti. Tahsilini tamamladýktan sonra bir süre Edirne mahkemesinde kâtiplik
yaptý. 1130’da (1718) Mýsýr kadýlýðýna tayin
edilen amcasý Kâmî Efendi ile birlikte Kahire’ye gitti. Burada kaldýðý süreyi Ýbrâhim
Gülþenî Âsitânesi’nde geçiren Nazîrâ’ya
dergâhýn þeyhi tarafýndan teberrüken tâc-ý
þerif tekbirlendi. Ertesi yýl amcasý görevinden azledilince Edirne’ye döndü. Uzun yýllar Edirne medreselerinde müderrislik, Babaeski, Tekirdað, Mýsýr ve Eski Zaðra’da
kadýlýk yaptýktan sonra Eski Zaðra yakýnlarýndaki bir köyde inþa ettiði tekkede irþad faaliyetine baþlayan Nazîrâ 1188 (1774)
yýlýnda vefat etti. Onun nerede öldüðü konusunda kaynaklarda farklý bilgiler bulunmakta, Edirne, Horpeþte veya Eski Zaðra’da vefat ettiði kaydedilmektedir. Vefatýna “Nazîrâ-yý edeb” ifadesi tarih düþürülmüþ, Sezâî-yi Gülþenî’nin Mektûbât’ýndaki
bir mektup ona hitaben yazýlmýþtýr (s. 103104). Edirneli þair Lebîb onun kardeþidir.
Oldukça hacimli bir divaný olan Ýbrâhim
Nazîrâ tasavvuf, þiir ve edebiyatýn yaný sýra tarihle de ilgilenmiþ, bu konuda da eser
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vermiþtir. Osman Nuri Peremeci, Þeyhülislâm Seyyid Feyzullah Efendi’nin katlini
anlatan bir metni onun bir eserinden iktibas etmiþ (Edirne Tarihi, s. 135-136), bazý
kaynaklarda (DÝA, XII, 527) bu bilgi Peremeci’den naklen kullanýlmýþtýr. Peremeci’nin adýný zikretmediði bu eser Bursalý Mehmed Tâhir’in Muhtasar Târîh-i Osmânî
adýyla kaydettiði kitap olmalýdýr. Nazîrâ ayrýca Abdurrahman Hibrî’nin Enîsü’l-müsâmirîn’ini Muhtasar Târîh-i Edirne adýyla ihtisar etmiþtir. Bursalý Mehmed Tâhir,
Nazîrâ’nýn hattýyla on altý risâlesini içeren
bir mecmuayý gördüðünü söyler ve toplam
yirmi dokuz eserinin adýný zikreder (Osmanlý Müellifleri, II, 45-47). Nazîrâ’nýn hayatý ve eserleri üzerine henüz bir çalýþma
yapýlmamýþtýr. Kütüphanelerde mevcut
olan eserleri þunlardýr: Divan (Süleymaniye Ktp., Lala Ýsmâil, nr. 493; ÝÜ Ktp., TY,
nr. 424/2; muhtevasý için bk. TYDK, III, 826827); Ýnsânnâme (ÝÜ Ktp., TY, nr. 1719;
Süleymaniye Ktp., Ýzmir, nr. 791), Mu‘cizât-ý Enbiyâ (ÝÜ Ktp., TY, nr. 2355), Hediyyetü’l-ahbâb (Süleymaniye Ktp., Esad
Efendi, nr. 3416), Behcetü’l-ebrâr (Süleymaniye Ktp., Ýzmir, nr. 513).
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Arap edebiyatýnda nazîre türü, muâraza
kelimesiyle karþýlanmýþ, ihtizâ, muhâkât ve
modern zamanlarda taklîd, nazîr, mesîl
kelimeleri de oldukça yaygýnlýk kazanmýþtýr. Muâraza “bir iþi birinin yaptýðý gibi yapmak, taklit etmek”, ihtizâ “ayakkabýnýn tekini öbürünün ölçülerine göre yapmak, birinin yaptýðý iþe benzer þekilde iþ yapmak”,
muhâkât “taklit etmek, yansýtmak”, müsûl “benzeri olmak, yerini tutmak” gibi mânalara gelir (Lisânü’l-£Arab, “.arç”, “hky”,
“hcv”, “kld”, “mþl”, “nzr” md.leri).
Muârazayý nazîre karþýlýðýnda ilk kullanan müelliflerden biri olan Hattâbî onu

“baþkasýna ait bir hitabenin veya bir þiirin
lafýz ve anlam özelliklerinde yarýþmak” diye tanýmlamýþ ve bunun Câhiliye devrinden beri bilinmekte olduðunu belirtmiþtir
(Beyânü i£câzi’l-Æur ßân, s. 53). Abbas b.
Ali es-San‘ânî, istiânenin (tazmin) alt bölümünde yer verdiði muârazayý, “bir þairin
ele aldýðý bir fikir ve temayý ondan daha
güzel lafýz kalýbý ve üslûp içinde ifade etme” þeklinde tarif etmiþtir (er-Risâletü’l£ascediyye, s. 56). Nazîrenin edebî kuramýna iliþkin orijinal görüþleri ilk defa Abdülkahir el-Cürcânî ortaya koymuþtur. Ona
göre nazîre bir þaire ait þiirin üslûp özelliklerinin onu aþmak amacýyla taklit edilmesidir (ihtizâ); bu taklitte kafiye ve tema
birliði þart deðildir. Taklit bazý lafzî benzerlikler taþýyorsa açýk, taþýmýyorsa kapalý taklit adýný alýr. Bununla birlikte Cürcânî, baþkasýna ait bir dizenin kelimelerini eþ anlamlý kelimelerle deðiþtirmenin çirkin bir
serika olacaðýný ifade etmiþtir (Delâßilü’li£câz, s. 259-260, 467-472).
Yaygýn anlamýyla nazîre daha çok þiirde
görülür ve orijinal eserle ayný vezin ve revîde olur. Çoðunlukla onu aþmak amacýyla kaleme alýnýr. Bazan da nazîre eþ deðerde bir eser ortaya koymak, yarýþmak veya
ona duyulan ilgiyi ifade etmek için yazýlýr.
Vezin ve kafiye birliði sebebiyle nazîrelerle
nekaiz türü þiirler arasýnda þekil açýsýndan
benzerlik bulunsa da nekaiz atýþmak gayesiyle ortaya konulduðundan nazîreden
farklýdýr (bk. HÝCÝV; ÞÝÝR). Ancak modern
zamanlarda, iki þair arasýndaki husumetten kaynaklanan ve istihfaf ifadesi olarak
ortaya konan nazîreler de vardýr. Ýbrâhim
Tûkan’ýn Ahmed Þevký’nin Æa½îdetü’l-mu£allim’ine nazîresi bunun örneklerinden
biridir. Ayný þekilde “muhâkât tehekkümiyye” (parodi) adý verilen, taklit maharetine
dayalý güldürme amacý taþýyan ve aslýn üslûp özelliklerini yansýtan edebî bir eserin
taklidi de bu baðlamda zikredilmelidir.
Mustafa Hamâm’ýn Amr b. Külsûm’un
muallakasýna yazdýðý nazîre ile Zeynüddin
el-Hýmsî’nin Bûsîrî’nin Æa½îdetü’l-bürde’sine nazîresi bu türdendir.
Nazîre veya intihal örnekleri olarak Ýslâm öncesi dönemden intikal edenler, biçim ve tema açýsýndan aralarýnda benzerlik bulunan bazý beyit ve kýtalardan ibarettir. Gerçek anlamda nazîre Ýslâm devrinde
Kâ‘b b. Züheyr’in “Bânet Süâd” kasidesine
olan nazîrelerle baþlamýþtýr. Bu kasideye yazýlan elli kadar nazîreden kýrk kadarýný Muhammed Bûzîne Æa½îdetü Bânet Sü£âd
ve mu£âra²âtühâ isimli mecmuasýnda
toplamýþtýr (Tunus 1994). E. Wagner, Ab†
Nuwås adlý eserinde þairin yazdýðý ve onun

þiirlerine yazýlan nazîre örneklerine yer vermiþtir (s. 246 vd., 333 vd.). Bundan baþka
Ýbnü’l-Mu‘tez, Ýbn Düreyd, Ebü’l-Alâ elMaarrî ve Ali b. Abdülganî el-Husrî’nin þiirlerine de eski ve yeni þairler tarafýndan
nazîreler yazýlmýþtýr. Husrî’nin “Kasîde-i Dâliyye”sine yapýlan nazîreler Muhyiddin Rýzâ ve Îsâ Ýskender el-Ma‘lûf tarafýndan yayýmlanmýþtýr (bk. HUSRÎ, Ali b. Abdülganî).
Ýbn Zeydûn’un “Nûniyye”sine nazîreleri de
Muhammed Bûzîne Nûniyyetü Ýbn Zeydûn ve mu£âra²âtühâ adlý koleksiyonunda toplamýþtýr (Tunus 1995). Bûsîrî’nin Æa½îdetü’l-Bürde’si bedîiyyât türü kasidelere model olmuþ, eski ve yeni þairler tarafýndan taklit edilmiþtir. Muhammed Bûzîne bunlarýn birçoðunu Æa½îdetü’l-bürde
ve mu£âra²âtühâ ismiyle bir araya getirmiþtir (Tunus 1994).
Endülüs ve Maðrib þiirinde nazîre geleneði yaygýndýr. Özellikle Doðulu þairlerin
meþhur þiir ve eserlerine onlarý aþmak
amacýyla nazîreler yazýlmýþtýr. Ýbn Hafâce
de Mütenebbî, Ebû Muhammed Ýbn Sâre
gibi þairlerin bazý þiirleri için nazîreler düzenlemiþtir (Dîvân, s. 105-106, 283-284,
358-359, 366-367). Onun bilhassa nazîre
yapmak için Doðulu þairlerden iktibas ettiði dizeleri içeren muzammen türü þiirleri
meþhurdur. Endülüslü yahudi þairleri de
Doðu Arap þiirini taklit etmiþ, Moïse ben
Ezra, Mütenebbî’nin “Hummâ” adlý þiiri
için nazîre kaleme almýþtýr.
VII. (XIII.) yüzyýldan itibaren nazîre müveþþah þairlerinde bir halk sanatý formunu almýþ (Hartmann, s. 227-228); özellikle
Doðulu þairlerce Endülüs müveþþahlarýna
çok sayýda nazîre yazýlmýþtýr. Safedî Tevþî£u’t-tevþî¼’inde (s. 33-186) Endülüs, Maðrib, Mýsýr ve Suriyeli müveþþah þairlerinin
bazý þiirleriyle bunlarýn nazîrelerine yer vermiþtir. Nevâcî £Uš†dü’l-leßâl’inde, Endülüs ve Maðrib müveþþahlarý ile zecellerine
Doðulu þairlerce yazýlan bazý nazîreleri toplamýþtýr. Ayrýca bazý Arap müveþþahlarý Ýbrânî edebiyatýnda taklit edilmiþtir.
Mensur edebî eserlere nazîre yazan müellifler de vardýr. Ýbnü’l-Hebbâriyye’nin Kelîle ve Dimne’yi taklit ettiði 2000 beyitlik Kitâbü’½-Øâdi¼ ve’l-bâ³im’iyle Ebü’lAlâ el-Maarrî’nin ayný eseri taklit ettiði Risâletü’½-Øâhil ve’þ-þâ¼ic’i ve Ýbn Abdülgafûr el-Kelâî’nin bu esere yazdýðý nazîre
olan es-Sâci£a ve’l-³ýrbîb’i bunlardan bazýlarýdýr. Ayrýca Bedîüzzamân el-Hemedânî
ile Harîrî’nin “makamat”larýný taklit eden
birçok eser kaleme alýnmýþtýr.
Kur’ân-ý Kerîm, kendisinin dengi veya
benzeri olacak bir kitap yahut on sûre ve455

