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“baþkasýna ait bir hitabenin veya bir þiirin
lafýz ve anlam özelliklerinde yarýþmak” di-
ye tanýmlamýþ ve bunun Câhiliye devrin-
den beri bilinmekte olduðunu belirtmiþtir
(Beyânü i£câzi’l-Æurßân, s. 53). Abbas b.
Ali es-San‘ânî, istiânenin (tazmin) alt bölü-
münde yer verdiði muârazayý, “bir þairin
ele aldýðý bir fikir ve temayý ondan daha
güzel lafýz kalýbý ve üslûp içinde ifade et-
me” þeklinde tarif etmiþtir (er-Risâletü’l-
£ascediyye, s. 56). Nazîrenin edebî kuramý-
na iliþkin orijinal görüþleri ilk defa Abdül-
kahir el-Cürcânî ortaya koymuþtur. Ona
göre nazîre bir þaire ait þiirin üslûp özel-
liklerinin onu aþmak amacýyla taklit edil-
mesidir (ihtizâ); bu taklitte kafiye ve tema
birliði þart deðildir. Taklit bazý lafzî benzer-
likler taþýyorsa açýk, taþýmýyorsa kapalý tak-
lit adýný alýr. Bununla birlikte Cürcânî, baþ-
kasýna ait bir dizenin kelimelerini eþ an-
lamlý kelimelerle deðiþtirmenin çirkin bir
serika olacaðýný ifade etmiþtir (Delâßilü’l-
i£câz, s. 259-260, 467-472).

Yaygýn anlamýyla nazîre daha çok þiirde
görülür ve orijinal eserle ayný vezin ve re-
vîde olur. Çoðunlukla onu aþmak amacýy-
la kaleme alýnýr. Bazan da nazîre eþ deðer-
de 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 ga-
yesiyle ortaya konulduðundan nazîreden
farklýdýr (bk. HÝCÝV; ÞÝÝR). Ancak modern
zamanlarda, iki þair arasýndaki husumet-
ten 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 tehekkümiy-
ye” (parodi) adý verilen, taklit maharetine
dayalý güldürme amacý taþýyan ve aslýn üs-
lûp 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 Ýs-
lâm öncesi dönemden intikal edenler, bi-
çim ve tema açýsýndan aralarýnda benzer-
lik bulunan bazý beyit ve kýtalardan ibaret-
tir. Gerçek anlamda nazîre Ýslâm devrinde
Kâ‘b b. Züheyr’in “Bânet Süâd” kasidesine
olan nazîrelerle baþlamýþtýr. Bu kasideye ya-
zýlan elli kadar nazîreden kýrk kadarýný Mu-
hammed 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 ver-
miþtir (s. 246 vd., 333 vd.). Bundan baþka
Ýbnü’l-Mu‘tez, Ýbn Düreyd, Ebü’l-Alâ el-
Maarrî ve Ali b. Abdülganî el-Husrî’nin þi-
irlerine de eski ve yeni þairler tarafýndan
nazîreler yazýlmýþtýr. Husrî’nin “Kasîde-i Dâ-
liyye”sine yapýlan nazîreler Muhyiddin Rý-
zâ ve Îsâ Ýskender el-Ma‘lûf tarafýndan ya-
yýmlanmýþtýr (bk. HUSRÎ, Ali b. Abdülganî).
Ýbn Zeydûn’un “Nûniyye”sine nazîreleri de
Muhammed Bûzîne Nûniyyetü Ýbn Zey-
dûn ve mu£âra²âtühâ adlý koleksiyonun-
da toplamýþtýr (Tunus 1995). Bûsîrî’nin Æa-
½îdetü’l-Bürde’si bedîiyyât türü kasidele-
re model olmuþ, eski ve yeni þairler tara-
fýndan taklit edilmiþtir. Muhammed Bûzî-
ne bunlarýn birçoðunu Æa½îdetü’l-bürde
ve mu£âra²âtühâ ismiyle bir araya getir-
miþtir (Tunus 1994).

Endülüs ve Maðrib þiirinde nazîre gele-
neði 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 dü-
zenlemiþtir (Dîvân, s. 105-106, 283-284,
358-359, 366-367). Onun bilhassa nazîre
yapmak için Doðulu þairlerden iktibas et-
tiði 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 mü-
veþþah þairlerinde bir halk sanatý formu-
nu almýþ (Hartmann, s. 227-228); özellikle
Doðulu þairlerce Endülüs müveþþahlarýna
çok sayýda nazîre yazýlmýþtýr. Safedî Tev-
þî£u’t-tevþî¼’inde (s. 33-186) Endülüs, Mað-
rib, Mýsýr ve Suriyeli müveþþah þairlerinin
bazý þiirleriyle bunlarýn nazîrelerine yer ver-
miþtir. Nevâcî £Uš†dü’l-leßâl’inde, Endü-
lüs ve Maðrib müveþþahlarý ile zecellerine
Doðulu þairlerce yazýlan bazý nazîreleri top-
lamýþtýr. Ayrýca bazý Arap müveþþahlarý Ýb-
rânî edebiyatýnda taklit edilmiþtir.

Mensur edebî eserlere nazîre yazan mü-
ellifler de vardýr. Ýbnü’l-Hebbâriyye’nin Ke-
lîle ve Dimne’yi taklit ettiði 2000 beyit-
lik Kitâbü’½-Øâdi¼ ve’l-bâ³im’iyle Ebü’l-
Alâ el-Maarrî’nin ayný eseri taklit ettiði Ri-
sâletü’½-Øâhil ve’þ-þâ¼ic’i ve Ýbn Abdül-
gafûr el-Kelâî’nin bu esere yazdýðý nazîre
olan es-Sâci£a ve’l-³ýrbîb’i bunlardan ba-
zýlarýdýr. 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 ve-

vermiþtir. Osman Nuri Peremeci, Þeyhü-
lislâm Seyyid Feyzullah Efendi’nin katlini
anlatan bir metni onun bir eserinden ikti-
bas etmiþ (Edirne Tarihi, s. 135-136), bazý
kaynaklarda (DÝA, XII, 527) bu bilgi Pere-
meci’den naklen kullanýlmýþtýr. Peremeci’-
nin adýný zikretmediði bu eser Bursalý Meh-
med Tâhir’in Muhtasar Târîh-i Osmânî
adýyla kaydettiði kitap olmalýdýr. Nazîrâ ay-
rýca Abdurrahman Hibrî’nin Enîsü’l-müsâ-
mirîn’ini Muhtasar Târîh-i Edirne adýy-
la ihtisar etmiþtir. Bursalý Mehmed Tâhir,
Nazîrâ’nýn hattýyla on altý risâlesini içeren
bir mecmuayý gördüðünü söyler ve toplam
yirmi dokuz eserinin adýný zikreder (Os-
manlý Müellifleri, II, 45-47). Nazîrâ’nýn ha-
yatý ve eserleri üzerine henüz bir çalýþma
yapýlmamýþtýr. Kütüphanelerde mevcut
olan eserleri þunlardýr: Divan (Süleyma-
niye Ktp., Lala Ýsmâil, nr. 493; ÝÜ Ktp., TY,
nr. 424/2; muhtevasý için bk. TYDK, III, 826-
827); Ýnsânnâme (ÝÜ Ktp., TY, nr. 1719;
Süleymaniye Ktp., Ýzmir, nr. 791), Mu‘ci-
zât-ý Enbiyâ (ÝÜ Ktp., TY, nr. 2355), He-
diyyetü’l-ahbâb (Süleymaniye Ktp., Esad
Efendi, nr. 3416), Behcetü’l-ebrâr (Süley-
maniye Ktp., Ýzmir, nr. 513).
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Bir edebî eserin benzeri.˜ ™

Arap edebiyatýnda nazîre türü, muâraza
kelimesiyle karþýlanmýþ, ihtizâ, muhâkât ve
modern zamanlarda taklîd, nazîr, mesîl
kelimeleri de oldukça yaygýnlýk kazanmýþ-
týr. Muâraza “bir iþi birinin yaptýðý gibi yap-
mak, taklit etmek”, ihtizâ “ayakkabýnýn te-
kini öbürünün ölçülerine göre yapmak, bi-
rinin yaptýðý iþe benzer þekilde iþ yapmak”,
muhâkât “taklit etmek, yansýtmak”, mü-
sûl “benzeri olmak, yerini tutmak” gibi mâ-
nalara gelir (Lisânü’l-£Arab, “.arç”, “hky”,
“hcv”, “kld”, “mþl”, “nzr” md.leri).

Muârazayý nazîre karþýlýðýnda ilk kulla-
nan müelliflerden biri olan Hattâbî onu
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tarafýndan tarih boyunca asýl adý tahrif
edilerek el-Fu½ûl ve’l-³åyât fî mu£âra-
²âti’s-süver ve’l-âyât þeklinde anýlmýþtýr.
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ÿÝsmail Durmuþ

™ TÜRK EDEBÝYATI. “Bir þairin man-
zum bir eserine baþka bir þair tarafýndan
ayný vezin ve kafiyede yazýlan þiir” diye ta-
nýmlanan nazîre ve nazîre yazmak yerine
tanzîr ve tanzîr etmek yanýnda nazîre de-
me, cevap deme, cevap verme tabirleri
de kullanýlmýþ, nazîre yazana nazîre-gû,
nazîre-perdâz denilmiþ, model olarak alý-
nan þiirin tam zýddýný ortaya koymaya da
nakýza adý verilmiþtir. Ancak Câhiliye dö-
nemi Arap þiirinde çok yaygýn olan nakýza
Türk þiirinde raðbet görmemiþtir.

Diyarbakýrlý Berdahî’nin Türk diliyle ya-
zýlmýþ en eski belâgat kitabý sayýlan Ki-
tâbü Câmii’l-envâi’l-edebi’l-Fârisî adlý

eseriyle Sürûrî’nin Bahrü’l-maârif’inde,
nazîreyle esas alýnan þiir arasýnda mâna
bütünlüðünün de bulunmasý gereði vur-
gulanmaktadýr.

Nazîrenin Berdahî’deki “ta‘bîr-i uhrâ” ile
yani, yeni bir söyleyiþ ve eda ile yazýlmasý
þartýný Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin
Efendi de “ta‘bîr-i âher” lafzýyla zikreder
(Tolasa, XXIV-XXV [1986], s. 379). Mükem-
mel Osmanlý Lugati’nde buna “müsaba-
ka kastý” ilâve edilmiþtir. Gibb ise nazîre-
nin sadece tek kafiyeli manzumelerle ilgili
bir terim olduðu, uzun mesnevilere yazý-
lan “benzer”lere “cevap” denildiði görüþün-
dedir (HOP, I, 100). Nazîre mecmualarýn-
da vezni, redifi veya kafiyesi, tanzîr edilen
þiirden farklý olan örneklere rastlanýlmasý
bu tariflerin yeniden deðerlendirilmesi ge-
rektiðini ortaya koymaktadýr.

Türk edebiyatýnda hemen her nazým tü-
ründeki þiirler tanzîr edilmekle beraber
nazîre en çok gazel ve mesnevi þekillerin-
de yazýlmýþtýr. Nazîrelerin gazel üzerine yo-
ðunlaþmasýnýn sebebini gazelin klasik dö-
nem þairlerinin þiir kudretini ispata en
yatkýn tarz olmasýnda, mesnevide ise bil-
hassa Nizâmî-i Gencevî’nin ƒamse’sine na-
zîre yazmanýn Türk þairleri arasýnda âde-
ta bir gelenek haline gelmesinde aramak
gerekir. Daha az olmakla beraber kasideler
ve musammatlar da tanzîr edilmiþtir. Hat-
ta divan ve sözlük gibi eserlere bütünüyle
nazîre yazýldýðý görülmektedir. Nazîre mec-
mualarýnda, özellikle Eðridirli Hacý Kemal’in
Câmiu’n-nezâir’inde gazelin murabba ile,
kasidenin gazelle, gazelin kasideyle tanzî-
ri gibi nazým örnekleri yer alýr.

Türk edebiyatýna Ýran þiirinden intikal
eden nazîre için daha çok “cevap” kelime-
si kullanýldýðý gibi özellikle Timurlular dev-
rinde “tetebbu‘” ve “istikbal” kelimelerine
de rastlanmaktadýr (Feldman, XXI/2 [1997],
s. 42). Nitekim Ali Þîr Nevâî’nin Mecâli-
sü’n-nefâis’inde de tetebbu kelimesinin
daima nazîre mânasýnda kullanýldýðý gö-
rülmektedir. Sýk olmamakla birlikte Ana-
dolu sahasý Türk þairleri ve tezkire yazar-
larý da bu iki tabiri kullanmýþlardýr.

Nazîrenin, tanýmýndan pratikte kullaný-
lýþýna kadar problemli bir kavram olduðu-
nu söylemek mümkündür. Bazý retorikçi-
lerle edebiyat tarihçilerine göre bir þiirin
nazîre sayýlabilmesi için esas alýnan þiirle
ayný vezin ve kafiyede olmasý yeterliyken
bazýlarýna göre aralarýnda ifade ve konu
birliði de aranýr. Bazýlarýna göre de nazîre
esas þiiri her bakýmdan geçmeli veya en
azýndan onun seviyesine ulaþabilmelidir.
Ancak nazîreyi taklit, nazîre yazýcýlýðýný da

ya bir sûre telif etmeleri konusunda, onun
beþer sözü olduðunu iddia eden muhalif-
lerine meydan okumuþ ve bunu yapama-
yacaklarýný beyan etmiþtir (el-Bakara 2/23-
24; Hûd 11/13; el-Ýsrâ 17/88). Bununla bir-
likte belâgat, fesahat, ifade, üslûp güzellik-
leriyle ilgili olarak sayýlarý az da olsa Kur-
’an’ýn taklit ve nazîrelerine teþebbüs eden-
ler görülmüþtür. Baþta yalancý peygam-
berler olmak üzere bazý edip, þair ve filo-
zoflar ilham ürünü iddiasýyla veya edebî
sanat eseri olarak nazîreler ortaya koymuþ,
ancak lafýz itibariyle tumturaklý fakat an-
lam bakýmýndan çeliþkiler içeren bu sözler
gülünç hezeyanlar olmaktan öteye geçe-
memiþtir. Yemâme’de peygamberlik id-
diasýnda bulunan Müseylimetülkezzâb ve
ayný dönemde el-Cezîre’de Benî Taðlib ara-
sýnda peygamberliðini ilân eden Secâh ile
müþriklerin ileri gelenlerinden Nadr b. Hâ-
ris’e ait bazý taklit parçalarý aktarýlmakta-
dýr.

Ýbnü’l-Mukaffa‘a nisbet edilen, Kur’an ve
Ýslâm inançlarýna karþý Maniheizm’i savu-
nan Mu£âra²atü’l-Æurßân’ýn ona ait ol-
masý þüphelidir. Eserin Ýbnü’l-Mukaffa‘ gi-
bi bir edipten beklenen edebî muâraza ye-
rine cedelci ve savunmacý bir üslûp taþý-
masý, bir Maniheizm müdâfiince yazýlarak
Ýbnü’l-Mukaffa‘a nisbet edildiði izlenimini
vermektedir (bk. ÝBNÜ’l-MUKAFFA‘). Onun
ed-Dürretü’l-yetîme (el-Edebü’l-kebîr)
adlý eserinin Kur’an’a nazîre için yazýldýðý
iddiasý muhteva açýsýndan mümkün gö-
rünmemektedir.

Ünlü þair Mütenebbî’nin on yedi yaþýnda
iken Semâve çölündeki bedevîler arasýnda
peygamberliðini ilân ettiði ve Kur’an’ýn
Mekke dönemine ait bazý âyetlerine nazî-
re yazdýðý iddia edilir. Kaynaklarda yer alan
bazý parçalar (meselâ bk. Hatîb, IV, 104 vd.;
Yûsuf el-Bedîî, s. 55 vd.; Blachere, s. 67)
Mütenebbî lakabýnýn yerleþmesinden son-
ra onun adýna uydurulmuþ gibi görünmek-
tedir (bk. MÜTENEBBÎ). Ebü’l-Alâ el-Maar-
rî’nin el-Fu½ûl ve’l-³åyât fî temcîdillâ-
hi ve’l-mevâ£i¾ adlý eserinin de Kur’an’a
nazîre olarak yazýldýðý ileri sürülmüþtür.
Orijinal bir yöntemle telif edilen, Allah’a
övgü ve öðütlere dair olan “rec‘” baþlýklý
asýl metinlerle açýklama kýsýmlarý dönü-
þümlü olarak devam eden eserin özellikle
bu açýklamalarýnda sözlük, edebiyat, aruz,
nahiv, sarf, tarih, hadis, fýkýh, astronomi
ve astroloji gibi ilimlere dair zengin bilgi-
ler yer alýr. Eserde Kur’an üslûbunu andý-
ran bazý sembolik anlatýmlarla kâhin seci-
lerine benzeyen kýsýmlarýn bulunmasý Kur-
’an’a nazîre olarak telif edildiði ithamýna
yol açmýþ ve bilhassa onu çekemeyenler


