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Öz

Bu çalışmada, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi İbnüle-
min Koleksiyonu’nda yer alan Gülzâr-ı Nezâir adlı nazire mecmûası 
ele alınmıştır. İbnülemin Kemal İnal tarafından derlenen söz konusu 
mecmûa, XX. yüzyıl başı Osmanlı edebiyatının seyrini takip etmek ve 
İbnülemin çevresinde oluşmuş edebî muhitin izlerini sürmek açısından 
önemli bir yerde durmaktadır. Bu makalede, Gülzâr-ı Nezâir’de nazire-
leri yer alan ve birçoğu döneminin önemli şair/bürokratı olan nazire 
yazarları ile İbnülemin Kemal İnal arasındaki ilişki “encümen” oluştur-
ma fikri bağlamında irdelenmiştir. Ayrıca nazire yazarlarının içinde 
konumlandığı sosyal ağ ve bu ağın edebî gelenekte nerede durduğu 
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Tüm bunlarla birlikte, mecmûada yer 
alan nazirelere dair birtakım değerlendirmeler yapılarak bu nazireler-
in, Osmanlı şiir geleneğinin ve Encümen-i Şu’arâ fikrinin devamlılık 
kazanmasında nasıl bir işlev üstlendiği irdelenmeye çalışılmıştır.
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İbnülemin Kemal İnal, Tâhir Selâm’ın bir gazeline şair arkadaşlarıyla bir-
likte yazdığı yirmi iki nazireyi Gülzâr-ı Nezâir adlı bir mecmûada toplar 
(Akün 2000: 252)1. İbnülemin’in kendi hattıyla kaleme aldığı bu mecmûa, 
“Târihçe-i Nezâir” başlığını taşıyan mensur bir kısımla başlar. Bu mensur 
kısımda İbnülemin Kemal İnal, “Mehmed Tâhir Selâm Bey” başlığı altında 
şairin kısa bir biyografisine yer verir. Adeta bir tezkire maddesi özelliği gös-
teren bu kısım, Gülzâr-ı Nezâir’i biyografik bilgi içeren şiir mecmûaları ge-
leneğine eklemler. Benzer şekilde, Osmanlı şiir mecmûalarında da birtakım 
biyografik bilgilere rastlamak mümkündür. Ancak Gülzâr-ı Nezâir’de yer 
alan biyografik bilgilerin gelenekteki örneklere kıyasla daha geniş bir içeriğe 
sahip olduğu görülür2. Söz konusu mensur kısmı nazireler takip eder. 30 
Mart 1322 (1904) tarihinde yazılmaya başlanan ve 27 Nisan 1323 (1905) 
tarihinde son bulan söz konusu nazireler, mecmûada yazılış tarihlerine göre 
sıralanmıştır. Tâhir Selâm’ın sanatına gösterilen “derin bir iz’az ve ihtira-
mın” (Köksal 2006: 41) yansıması olarak okunabilecek bu mecmûa, Hâşim 
el-Mekkî Bey, Hüseyin Hâşim Bey, Fâik Reşâd, Muallim Cûdî, Besim Bey, 
Ali Emîrî, Filorinalı Nâzım, Ferîk Mustafa Hilmî Paşa, Üsküdarlı Talat Bey, 
Halîl Edîb Bey, Kemâleddîn Efendi, İbn Fânî Selâhaddîn Efendi, Mahrû-
kizâde Cafer Bey ve Mahmûd Fazlî Efendi’nin nazirelerini içermektedir.

Mecmûanın giriş kısmından öğrendiğimiz üzere, Hüseyin Hâşim Bey, Üs-
küdarlı Talat’dan Tâhir Selâm Bey’in aşağıdaki beyitlerini duyar ve sonrasın-
da bu beyitleri İbnülemin’e bildirir:

Gül gibi pür-tarâvet olmuşsun
Reng ü bûdan ‘ibâret olmuşsun

Seni ey nev-nihâl görmeyeli
Büyümüş serv-kâmet olmuşsun
   (İnal yty: 1b)

İbnülemin bu beyitleri duyunca çok beğenir. Tâhir Selâm’ın diğer şiirlerini 
bu derece “latîf ” bulmadığını söyleyen İbnülemin, söz konusu gazelin peşi-
ne düşer ve Üsküdarlı Talat Bey’e başvurur. Üsküdarlı Talat Bey, söz konusu 
şiiri on beş sene önce bir mecmûada gördüğünü, ancak o mecmûanın şu 
an nerede olduğunu bilmediğini söyler. Hüseyin Hâşim Bey de söz konusu 
gazele ulaşmaya çalışır, ancak bir sonuç alamaz. Bu durum İbnülemin’in 
merakını daha da arttırır. Bu merakı mecmûada yer alan şu satırlarda gör-
mek mümkündür: 
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Gül gibi pür-tarâvet, reng ü bûdan ‘ibâret olan’ o iki beyti tekrar etdik-
ce şevkim gibi derdim de tazelendi. Tal‘at’la Hâşim’den aldığım cevap 
derd üstüne derd oldu. “Bir goncaya bir hâra nigâh eyledi bülbül/
Derdi iki oldu buna âh eyledi bülbül” şarkısını ibtidâ “tâhir buselik” 
makamından terennüm etmişdim. Bilâhare makâm-ı “sûz-nâk”tan 
terennüme mecbûr oldum. ‘Adetâ bülbül gibi feryâd etdim. Başvur-
madığım yer kalmadı. Pîç ü tâbdan, her gûşeye şitâbdan başım döndü. 
Ne çare: “Bağbân bir gül için bin hâra hizmetkâr olur. (İnal yty: 1b-2a)

Söz konusu gazelin tamamına ulaşmaktan umudu kesen İbnülemin, bu iki 
beyti tanzir etmeye/ettirmeye niyetlenir. Bu düşüncesini, “Gazelin tamamı-
nı bulmaktan me’yûs olunca “Letâfet-i sühanı ehl-i tab‘a söyletsek’ me’âline 
tevfikan sühan-şinâsân-ı eviddâya birer nazire söyletmeyi medâr-ı tesellî ‘ad-
deyledim” (İnal yty: 2b) ifadeleriyle dile getirir. Bunun ardından İbnülemin, 
“gül gibi pür-tarâvet olan o gazel-i letâfet-engîze zakkum gibi bir nazîre-i 
kesâfet-âmîz” (İnal yty: 2b) söyleyerek bir söz düellosu başlatır. İbnüle-
min’in bu naziresi yakın çevresinde bulunan şiir meraklısı birtakım “yârân-ı 
müzeyyen-şinâsân” için bu söz düellosuna davet niteliği taşır3. Böylelikle, 
birçoğu döneminin önemli bürokratik görevlerinde bulunmuş ve aynı za-
manda şairlikleriyle şöhret kazanmış on beş “yârân-ı müzeyyen-şinâsân”, İb-
nülemin’in bu çağrısına cevaben söz konusu beyitleri tanzir eder. İbnülemin 
de bir “nazire derleyicisi” (Köksal 2006: 120) olarak söz konusu nazireleri 
Gülzâr-ı Nezâir’de bir araya getirir. 

İbnülemin Kemal İnal, nihayetinde, Tâhir Selâm Bey’in söz konusu gazeline 
bir şekilde ulaşır ve Son Asır Türk Şairleri adlı tezkiresinin “Selâm” madde-
sinde bu gazele yer verir. Bu durum, nazirelerin yazılma sürecinde ya da 
tamamlanmasının ardından İbnülemin’in gazelin izlerini sürmeye devam 
ettiğini ve sonunda gazelin tamamına ulaşıp onu bilinçli bir şekilde tezkire-
sine kaydettiğini göstermektedir. Tâhir Selâm’ın söz konusu gazeli şöyledir:

Gül gibi pür-tarâvet olmuşsun
Reng ü bûdan ‘ibâret olmuşsun

Seni ey nev-nihâl görmeyeli
Büyümüş serv-kâmet olmuşsun

Sende evvel yok idi bu vahşet
Şimdi âhû-tabi‘ât olmuşsun 
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Bir nigâh etmiyorsun uşşâka 
Hele pek bî-mürüvvet olmuşsun

Hâl ü kâlinden anladım ki Selâm 
Mazhar-ı feyz-i ‘izzet olmuşsun4

  (İnal 1988: 1684-1685)
Tâhir Selâm’ın gazeline yazılan nazireleri, “Aslına nisbet edince aralarındaki 
fark -mahsul-i feyz-i kudret olan tabî‘î bir gül ile sun‘î bir gül, yâhûd bahâr-ı 
safâ-efrûz ile hazân-ı hüzn-engîz- derecesinde kalır” (İnal yty: 2b) şeklinde 
değerlendiren İbnülemin, Tâhir Selâm’ın gazeli ve nazireler arasında şairin 
sanatını yüceltici bir ayrıma gider. Nazirelerin içeriğine dikkat yöneltiği-
mizde ise, “rûh-ı Selâmı da rûh-ı kelâmı da şâd e[den]” (İnal yty: 2b) bu 
nazirelerin Tâhir Selâm’ın şiirinin ötesinde bir başarıya ulaştıklarını görmek 
mümkündür. 

Mecmûanın giriş kısmında tahkiyeli bir anlatım sergileyen İbnülemin, söz 
konusu nazirelerin yazılma sürecine dair bazı bilgilere de yer vermiştir. Bu 
bilgiler, söz konusu nazire mecmûasının derlenmesine ilişkin bize birtakım 
kayıtlar (Gürbüz 2012: 101) sunar. Geleneksel mecmûa tertiplerinde pek 
görülmeyen bu detay bilgiler, mecmûa yazınına yöneltilen “Mecmûaların 
içerikleri birbirinden bağımsız olarak mı yoksa bir bütün olarak mı tasarlan-
mıştır?” (Quinn 2012: 257), “Mecmûaların derlenme amaçları nelerdir?”, 
“Mecmûa derleyicisi hangi ihtiyaca cevaben mecmûasını hazırlamıştır?” 
şeklindeki sorulara da bir cevap niteliğindedir5. 

 “Dârü’l-Kemâl”: “Encümen” Fikrinin Yeniden Doğuşu ve İbnülemin 
Konağı 
“Toward a Meclis-Centered Reading of Ottoman Poetry” [Osmanlı Şiirini 
Meclis Merkezli Okumaya Doğru] başlıklı makalelerinde, şiiri canlı bir obje 
olarak değerlendiren Mehmet Kalpaklı ve Walter G. Andrews, divanlarda 
kayda geçmiş şiirleri meclis merkezli okumaya dair birtakım öneriler su-
nar. Şiirlerin kendi başlarına herhangi bir bağlamı olmadığını, birçok şiirin 
kendini üreten bağlamdan ve tarihsel zaman dizininden koparılarak kayıt 
altına alındığını belirten Kalpaklı ve Andrews, Osmanlı şiirinin üretilme 
sürecinde meclisin önemli bir rol üstlendiğine dikkati çeker (2009: 309). 
Söz konusu makalelerinde, çeşitli sosyal tabakalarda oluşmuş meclislere, 
bunlara kimlerin katıldığına ve bu meclislerde hâmi-mahmî ilişkisinin nasıl 
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kurulduğuna (2009: 317) işaret eden araştırmacılar, meclislerde yürütülen 
faaliyetlere odaklanmayı ve bu faaliyetlere dair mevcut kanıtları derlemeyi 
önerir. Söz konusu araştırmacıların Osmanlı şiirini meclis merkezli okuma 
önerisi, Gülzâr-ı Nezâir’i üreten bağlamı ve bu bağlam etrafında oluşmuş 
edebî faaliyetleri ortaya koymak açısından önem taşımaktadır. 

“Edebiyat hafızasının mekânı ol[an]” (Anar 2012: 71) Osmanlı sosyo-kül-
türel hayatı ve bu hayatın edebî gelenekteki temsilini yansıtan meclis kül-
türü, sanat temelli oluşturulan sosyal ağların en önemli sağlayıcılarından 
birisidir. Sanat ehli için adeta bir “yarış meydanı” (İnalcık 2011: 196) olan, 
klasik disiplini oluşturan ve edebî ekollerin süreklilik kazanmasını sağlayan 
bu meclisler, Osmanlı döneminde her tabakada varlık göstermiştir. XIX. 
yüzyıla gelindiğinde şair meclislerinin sayısının arttığı, bu meclislerin yeni 
bir kimlik kazandığı ve bu tarz toplulukların zamanla akademik bir yapıya 
dönüştüğü görülür (Özgül 2012: 14). XIX. Asrın Özel Bir Edebiyat Mahfe-
li Olarak Encümen-i Şu’arâ adlı kitabında, XIX. yüzyılda farklı meclislerin 
oluştuğunu söyleyen M. Kayahan Özgül, bu dönem meclislerinde yarışma 
fikrinin yavaş yavaş ortadan kalktığına işaret eder. Bu dönem edebî mü-
nasebetlerin müsabakadan çok “poetik yakınlık”lara dayandırıldığına vurgu 
yapan Özgül, bu tarz encümenlerin “yeni bir sanatkâr tipi” (2006: 77) ya-
rattığını ileri sürer. 

XIX. yüzyıl sonrasında da devam eden ve Encümen-i Şu’arâ ruhunu ge-
leceğe aktaran bu meclisler, çeşitli kanallarla XX. yüzyıla taşınmış, apart-
man daireleri, konak ve köşklerde yürütülen çeşitli faaliyetlerle süreklilik 
kazanmıştır. İbnülemin Kemal İnal’ın konağı, bu faaliyetlerin sürdürülmesi 
bağlamında önemli bir işlev üstlenir. İbnülemin, babası Mehmed Emin Pa-
şa’nın kurduğu edebî ve kültürel mahfili kardeşiyle birlikte kendi konağında 
ölünceye kadar devam ettirmiştir (Anar 2012: 161). Dârü’l-Kemâl6 olarak 
adlandırılan bu konak, Cumhuriyet sonrası faaliyetlerini sürdüren en uzun 
ömürlü edebi muhitlerden birisidir7. Devrin entelektüellerinin toplandığı, 
sadrazamlar, şeyhülislamlar, valiler, nazırlar, sefirler, şairler, müzisyenler, 
hattatlar ve meşhur oryantalistlerin uğrak yeri olan “Dârü’l-Kemâl”, siyasi, 
edebî ve ilmî alanda birçok konunun görüşüldüğü “bir akademi, konser-
vatuvar ve kültür ocağı” (Toros 1998: 92) olarak değer kazanmıştır. Söz 
konusu konak, Muallim Naci ekolünün sürdürülmesi ve klasik formların 
süreklilik kazanmasında da önemli bir rol oynamıştır (Özgül 2012: 19). 
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“Geleneksel sohbet kültürü” (Anar 2012: 161) üzerine kurulan İbnüle-
min’in söz konusu meclisi, Gülzâr-ı Nezâir’de nazireleri bulunan şairlerin 
de uğrak yerlerinden birisidir. Kendilerini İbnülemin’in edebî topluluğunda 
konumlandıran nazire yazarları, aynı zamanda, İbnülemin çevresinde oluş-
muş kültürel atmosferin de önemli bir parçası olmuşlardır. Son Asır Türk 
Şairleri adlı tezkiresinde, çeşitli bağlamlarda nazire yazarlarıyla kurduğu iliş-
kiye ve onları bir araya getiren kültürel atmosfere temas eden İbnülemin, 
tezkiresinde Gülzâr-ı Nezâir’i üreten kültürel atmosferin/meclisin varlığına 
dair birtakım “kanıtlar” ortaya koyar. Bu kanıtlar, mecmûada yer alan nazi-
relerin üretildiği bağlama ve tarihsel zaman dizinine dair bize önemli veriler 
sunar. 

Peki, İbnülemin’in çevresinde oluşan ve Gülzâr-ı Nezâir’de temsil bulan söz 
konusu meclis, edebî değerleri sağlamlaştırmak ve klasik formları geleceğe 
taşımak adına nasıl bir işlev üstlenmiştir? Bu topluluk, bir encümen kurma, 
bir akademi oluşturma bilinciyle mi bir araya gelmiştir? Söz konusu toplu-
luğu bir araya getiren dinamikler nazire yazınına nasıl yansımıştır? Bu soru-
ları cevaplandırmak adına, öncelikle nazire geleneği ve encümen oluşturma 
fikri arasındaki paralelliklere dikkat yöneltmek uygun olacaktır.

Encümen-i Şu’arâ’nın XX. Yüzyıldaki Bir Temsili: Gülzâr-ı Nezâir 
Encümen-i Şu’arâ müdavimleri arasında nazire yazma uğraşını, “her şeyden 
önce bir dostluk işareti” (2012: 233) olarak değerlendiren M. Kayahan Öz-
gül, “encümen” oluşturma fikrini nazire yazma uğraşı üzerinden şu şekilde 
yorumlar: “Bir encümen teşkil etmek, birkaç şairin kendilerini devrin di-
ğer şairlerinden farklı gördükleri manasını taşır. Bu farklılığı hissetmenin 
en kolay yolu nazirelerdir. Ayrıca birbirini tanzir eden şairler arasında birlik 
ruhunun, aynı encümene dâhil olma şuurunun uyanması da daha kolaydır” 
(2012: 227). Özgül’ün bu tespitleri, Gülzâr-ı Nezâir’de bir araya gelen na-
zire yazarlarının birbirlerine olan poetik yakınlıklarını, birtakım müşterek 
değerler üzerinden encümen oluşturma fikrine nasıl ulaştıklarını ve bu fikri 
nazire yazınında nasıl sergilediklerini değerlendirmede bize önemli bir bakış 
açısı sunar. 

Gülzâr-ı Nezâir’de nazireleri bulunan şairlerin birtakım ortak özellikleri bu-
lunur. Bu özellikler arasında en dikkate değeri, şiirlerinin yahut mürettep 
divanlarının bazı sebeplerden dolayı bugüne ulaşmamış olmasıdır. Filorinalı 
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Nâzım, Üsküdarlı Talat, Halîl Edîb Bey, Hüseyin Hâşim Bey, Besîm Bey, 
Muallim Cûdî, Kemâleddîn Efendi bu şairler arasında yer alır. Bu durum, 
Gülzâr-ı Nezâir’in, söz konusu şairleri tanımak ve edebî yetkinliklerini kav-
ramak adına önemli bir kaynak olduğunu bize gösterir. 

Söz konusu şairlerin bir diğer ortak özelliği, “sür’at ve suhûletle” [hızlı ve 
kolaylıkla] şiir söylemeleridir. Nazire yazarları içerisinde şiirle en çok meşgul 
olanı Ali Emîrî Efendi’dir. “Şair”den öte “nâzım” (Ergun 1946: 1254) olarak 
değerlendirilen Ali Emîrî, İbnülemin’in nazarında, nazmı nesrinden üstün 
olan ve çabuk şiir söyleme yeteneği bulunan bir şairdir (İnal 1999: 465). 
Nazire yazarlarından Filorinalı Nâzım da iyi bir şair olarak görülür. İbnüle-
min nezdinde Filorinalı Nâzım, Abdülhâk Hâmid’in tarzını takip eden ve 
şiirlerinde -başkalarınınki gibi- lafız, mana, vezin, kafiye hatalarına tesadüf 
edilmeyen (İnal 1988: 1156) yetenekli bir şairdir. Benzer şekilde Halîl Edîb 
Bey de, “şiiri suhûlet ve sür’atle” (İnal 1999: 411) söyleyen ve çok sayıda 
şiiri olan bir söz ustasıdır. Nazire yazarları içerisinde mutasavvıfâne şiirler 
yazan ve manzumeleri birkaç divan teşkil edecek nitelikte olan Muallim 
Cûdî Efendi de, “"kemâl-i sür'at ve suhûletle şiir söyleyenlerden” addedilir. 
İbnülemin onun şiirlerini “tekellüften âzâde” ve “ekseriyetle mutasavvıfâne” 
bulur (İnal 1999: 378-379)8. “Eski ve yeni tarzlarda şiir söyleyen ve her va-
dide şiir söylemeğe muktedir olan” (İnal 1999: 281) bir diğer nazire yazarı  
Besim Bey de benzer şekilde şiir yetisi yüksek “mütehayyizân-ı şu‘arâ”dan 
bir şairdir. 

Nazire yazarlarının İbnülemin tarafından ön plana çıkarılan bu ayırt edici 
özellikleri onların bu mecmûada bir araya gelme ve İbnülemin tarafından 
söz düellosuna dâvet edilme nedenlerini açıklar niteliktedir. Birçoğu eski şiir 
tarzını bilinçli bir şekilde devam ettiren bu şairlerin söz konusu mecmûada 
bir araya gelmesi, ekol oluşturma çabaları ve “poetik tekamül”lerinin bir 
yansıması olarak da değerlendirilebilir. 

Söz konusu nazire yazarlarını bir araya getiren farklı dinamikler de söz konu-
sudur. İbnülemin’in Son Asır Türk Şairleri’nde, “Ülfet ve meveddet, vefatına 
kadar devam etti. Niçe latîf muhâverelerimiz […] vardır ki tahattur ettikçe 
müteessir olurum” (1999: 559) ifadeleriyle bizlere tanıttığı Hüseyin Hâşim 
Bey, Türk, Arap ve Fars edebiyatına vâkıf, şiirden anlayan birisidir (1999: 
559). İbnülemin’in evinde gerçekleştirilen toplantılara katılan Hüseyin Hâ-
şim Bey, İbnülemin’in de aralarında bulunduğu Mehmed Âkif, Ağlarcazâde 
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Hakkı ve -İbnülemin’in kardeşi- Ahmet Tevfik ile birlikte Resimli Gazete’yi 
neşretmiştir (İnal 1988: 1202). Eski şiir tarzını benimseyen Fâik Reşâd da, 
hem nazire yazarları hem de İbnülemin ile yakın ilişki içerisindedir. Fâik 
Reşâd, “Muallim Naci, Şeyh Vasfî, Andelîb Esad, Müstecâbîzâde İsmet, 
Mehmed Celâl, Harputlu Hayrî ve Üsküdarlı Talat gibi şairlerle içki ve saz 
meclislerine katılmış, onlardan bazıları ile müşterek gazeller tertip etmiştir. 
Devrin Ali Emîrî, Bağdatlı İsmail Paşa, Bursalı Mehmed Tâhir gibi biyografi 
ve kitâbiyat sahasının ünlüleriyle birlikte 1909 Kasımında Târîh-i Osmânî 
Encümeni muhabir âzâlığına seçil[en]” (Akün 1995: 105) Fâik Reşâd’ın Ali 
Emîrî ve Üsküdarlı Talat’la kurduğu münasebet de dikkate değerdir. Diğer 
bir nazire yazarı Muallim Cûdî Efendi de İbnülemin’in çevresinde yer almış 
ve şiirleriyle onun takdirini kazanmış nazire yazarlarındandır. Muallim Cû-
dî’yi dönemin entellektüelleri ve şairleriyle tanıştıran İbnülemin ve Besim 
Bey’dir (İnal 1999: 386). Benzer şekilde her iki isme yakın olan Besim Bey 
de nazire yazarları arasında yerini almıştır. İbnülemin ve kardeşi Ahmet Tev-
fik Efendi ile yakın münasebeti olan Besim Bey, şiir yazma melekesini edin-
mede Muallim Cûdî Efendi’den büyük ölçüde yararlanmıştır (İnal 1999: 
280). Mecmûada dört naziresi yer alan Ali Emîrî Efendi de - zaman zaman 
çeşitli polemikler yaşamış olsalar da- İbnülemin Kemal İnal’a ve diğer nazire 
yazarlarına yakınlığıyla bilinmektedir. Benzer şekilde, kendisini “şiir kralı” 
ilan eden Filorinalı Nâzım da nazire yazarlarıyla aynı muhiti paylaşmış ve 
onların meclisinde kendisine yer bulmuş bir diğer nazire yazarıdır. Bu hal-
kaya eklenen nazire yazarlarından diğeri ise, Üsküdarlı Talat Bey’dir. Son 
Asır Türk Şairleri’nden öğrendiğimiz üzere Filorinalı Nâzım’la yakın ilişki 
içerisinde olan Üsküdarlı Talat Bey de İbnülemin Kemal İnal ve Hüseyin 
Hâşim’in sosyal ağında kendisine önemli bir yer edinmiş nazire yazarların-
dandır.

Söz konusu nazire yazarları, İbnülemin’le kurdukları yakın ilişkiyi kendi ede-
bî üretimlerine de yansıtmışlardır. Öyle ki Halîl Edîb Bey, Hüseyin Hâşim 
ve Filorinalı Nâzım, İbnülemin’in babası Mehmed Emin Bey’in ölümüne 
tarih manzumeleri yazmışlardır (Şeker vd. 2009: 93-94). Yine nazire yazar-
larından bir kısmının İbnülemin’le ilgili mütalaanâmeler kaleme aldıkları ve 
ona dair şiir ve tarih manzumeleri yazdıkları görülür (Şeker vd. 2009: 270-
272). İbnülemin’in vefatına Muallim Cûdî, Besim Bey, Filorinalı Nazım 
ve Üsküdarlı Talat Bey mersiyeler yazmışlardır (Şeker vd. 2009: 103-104). 
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Nazire yazarları ve İbnülemin Kemal İnal arasındaki ilişki, yalnızca poetik 
düzlemde bir seyir göstermez. Söz konusu isimler ve İbnülemin arasında 
mesleki açıdan bir tür “hâmi-mahmî” ilişkisinin varlığı da söz konusudur. 
İbnülemin’in konağına devam edenlerin “İbnülemin’e bir işleri düşerse onun 
bu işleri hemen hallettiği ve bu yüzden de konağa gelen gidenin çok olması 
mahfil sahibinin aynı zamanda devlet kademesindeki görevi sebebiyle bir 
hâmi” (Anar 2012: 168) olarak konumlandırıldığını göstermektedir. Nite-
kim Topkapı Sarayı kütüphanesinde yer alan evrakın tasnifinin yapılması 
için o dönem Sadâret Müsteşarlığında bulunan Emin Bey’in İbnülemin’i 
görevlendirmek istemesi, İbnülemin’in ise Hüseyin Hâşim Bey’i bu göreve 
tavsiye etmesi ve nihayetinde Hâşim Bey’in bu göreve tayin olunması (Şeker 
vd. 2009: 215-216) onun yüklendiği bu hâmilik vasfının bir göstergesidir. 

Nazire yazarlarını Gülzâr-ı Nezâir’de bir araya getiren etkenlerden bir diğeri 
ise bu kişilerin ortak şiir geleneği ve mazmun sistemine bağlanmış olmaları 
ve bu çerçevede nazire geleneğini sürdürme çabası taşımalarıdır (Dia 1995: 
180). M. Kayahan Özgül, nazire ve müşterek gazel söyleme uğraşına dair 
şöyle bir tespitte bulunur: “O günleri yaşamış bir iki şair buluşunca, -maziyi 
yâd etmek için olsa gerek- nazîreler, müşterek gazeller söylemeyi sürdürür-
lerse de eski şevki ve zevki bulamazlar. Netîcede, Muallim Naci heves ve 
canlılık getirene kadar geçecek durgun ve sessiz bir devreyi yaşamaya baş-
larlar” (2012: 135).  Özgül’ün bu tespiti,  Muallim Naci’ye gelinceye kadar 
nazire ve müşterek gazel geleneğinin bir şekilde devam ettiğine işaret etmesi 
açısından önemlidir. Encümen-i Şu’arâ’nın ardından “Muallim Naci’nin ba-
şını çektiği [birtakım] yazar ve şairler, nazire geleneğini devam ettirmeyi bir 
anlamda eski şiiri devam ettirmenin bir gereği olarak görmüşler ve eski şair-
lerin şiirlerini tanzir ve tahmis etmeyi meslek haline getirmişlerdir” (Köksal 
2006: 112). Bu noktada edebî ekollerin devamında nazire yazımının araç-
sallaştırıldığı bu dönem ve sonrasında İbnülemin çevresinde oluşmuş böy-
lesi bir topluluğun Gülzâr-ı Nezâir gibi bir nazire mecmûa ortaya koyması, 
şüphesiz, bu amaçlar etrafında bir anlam bulmaktadır. 

Diğer yandan, nazire yazarlarının birçoğunun Muallim Naci, Encümen-i 
Şu’arâ şairlerinden Yenişehirli Avnî ve Hersekli Ârif Hikmet Bey’in takipçisi 
oldukları görülür. Bu isimler arasında, kendisi de böyle bir edebî toplu-
luk içerisinde yer almış olan Muallim Naci’nin ayrı bir rolü vardır. “Encü-
men-i Şuarâ’nın dil zevkini devam etti[ren]” (Tanpınar 1997: 262) Muallim 
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Naci, Encümen-i Şu’arâ ile Gülzâr Nezâir’i vücuda getiren topluluk arasın-
da önemli bir köprü oluşturur. Muallim Naci, Saâdet gazetesinde “Ukâz-ı 
Osmânî” ismini verdiği bir sütun açmış ve bu sütun etrafında, kendisinin 
de dâhil olduğu bir encümen oluşturmuştur (Anar 2012: 60-61). Muallim 
Naci, aynı zamanda, Gülzâr-ı Nezâir’de şiirleri bulunan bazı nazire yazarları 
ile bir araya gelmiş ve onların şiir zevkini etkilemiştir. Hüseyin Hâşim Efen-
di, Yenişehir’e tayin olunca Muallim Naci ile burada tanışma fırsatı bulmuş 
(Erdoğan 2014) ve onun edebî muhitinde yer almıştır. Bir dönem eski ede-
biyata karşı olumsuz tavır takınan Fâik Reşâd, sonraları Muallim Naci’nin 
tesiriyle eski şiir zevkini devam ettirenler arasında yer almış ve genellikle 
eski edebiyatın nazım şekillerini kullanarak şiirlerinde felsefi söyleyişlere yer 
vermiştir (Yüksel 2014). Benzer şekilde Muallim Cûdî Efendi de, Muallim 
Naci ve Yenişehirli Avnî’nin tesiri altında kalmış ve bir divan teşkil edecek 
sayıda eski tarzda şiirler kaleme almıştır (Bektaş 1993: 80). Saadeddin Nüz-
het Ergun Türk Şairleri adlı kitabında, Cûdî Efendi’yi Muallim Naci’ye ben-
zetir (1946: 1088). Besim Bey de yine eski tarzda şiir yazan ve Muallim Na-
ci’nin meclisine katılan şairlerdendir. Eski ve yeni tarzda söylenmiş defterler 
dolusu birçok şiiri bulunan nazire yazarı Halîl Edîb Bey de (Yekbaş 2014) 
tıpkı Hüseyin Hâşim, Fâik Reşâd, Muallim Cûdî gibi Muallim Naci’nin 
etrafında oluşmuş edebî topluluğun önemli üyelerinden birisidir. İbnüle-
min Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri’nde, “Muallim Naci’nin her eserine 
ehemmiyet verirdi. Eş’ârını vird-i zebân edinmişti” (1994: 412) sözleriyle 
Halîl Edîb Bey’in Muallim Naci’ye olan yakınlığına işaret etmiştir. Aynı 
zamanda İbnülemin’in meclislerine katılan Halîl Edîb Bey, eski tarzda şiirler 
yazan iyi bir şair olarak bilinmektedir. Üsküdarlı Talat Bey de yine Mual-
lim Naci ve Hersekli Ârif Hikmet Bey’in çevresinde yetişmiş şairlerdendir. 
Hersekli Ârif Hikmet’in Üsküdar’da oturduğu yıllarda onun konağındaki 
toplantılara devam eden Üsküdarlı Talat Bey, 1880’den itibaren Muallim 
Naci’nin edebiyat sayfasını idare ettiği Saâdet ve Zuhur gazetelerinde çalış-
mış, Muallim Naci’nin vefatından sonra bir süre Saâdet’in edebiyat sayfasını 
yönetmiştir (Uzun 2012: 377). 

Görüldüğü üzere, tüm bu ilişkiler ağı, Gülzâr-ı Nezâir’de nazireleri yer alan 
şairlerin gerek İbnülemin ile kurdukları ilişki gerekse gelenekte takip ettikle-
ri edebî ekoller bağlamında tesadüfen bir araya gelmediklerini ve söz konusu 
şairlerin kendilerini belirli bir encümenin, bir şiir akademisinin içerisinde 
konumlandırdıklarını bize göstermektedir. 
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Sonuç 
Eksik bir gazelden ilham alınarak üretilen ve İbnülemin Kemal İnal’ın şah-
si merakının nasıl kolektif bir üretime dönüşebileceğini gösteren Gülzâr-ı 
Nezâir, Osmanlı meclis geleneğinin sürdürülmesi ve bu gelenek etrafında 
şekillenen edebî ekollerin nazire kanalıyla XX. yüzyıla nasıl taşındığını gös-
termesi açısından önemli bir yerde durmaktadır. Şiir mecmûalarının der-
lenme süreçlerine ışık tutan ve klasik geleneği oluşturan bağlama dair bize 
önemli kanıtlar sunan bu mecmûa, aynı zamanda, XX. yüzyılda yeniden 
canlanan Encümen-i Şu’arâ ruhunun bir manifestosu olma özelliği taşır. Di-
ğer yandan, bu mecmûa, neredeyse tamamının XVI. yüzyıla ait olduğu tes-
pit edilen ve bugünkü verilere göre XVII. yüzyılda ortadan kalktığı -dahası 
öldüğü- düşünülen (Altok 2012: 137, 154-155) nazire mecmûalarının XX. 
yüzyıldaki başarılı bir örneği olması açısından da ayrı bir öneme sahiptir. 
Tüm bunlarla birlikte, Gülzâr-ı Nezâir’de yer alan nazirelerin özgünlükleri 
ve edebî değerleri, İbnülemin Kemal İnal çevresinde oluşmuş bu ve buna 
benzer farklı edebî üretimlerin de olabileceğini bizlere düşündürmektedir. 
Bu bağlamda, söz konusu sosyal ağın peşine düşmek, döneminin vesikala-
rında bu topluluğu temsil eden birtakım belgelere ve benzer müşterek edebî 
üretimlere ulaşmak, şüphesiz, son dönem Osmanlı şiirinin seyri hakkında 
bugünün araştırmacılarına önemli malzemeler sunacaktır.

METİN

Tāriĥçe-i Nežāir

[1b] → Sütian-perdāzān-ı yārāndan Yeñişehir-i Fenārí Ģüseyin Hāşim 
Bey Efendi bir gün -ber-mu‘tād- ziyāret-i faķíre geldi. Eśnā-yı tioģbetde 
şā‘ir-i şírín-zebān Üsküdarlı Šal‘at Bey Efendiden naķlen Da‘āví Nāžırı 
Šâhir Selām Bey merģūmuñ bir tiazel-i rengíninden müfrez olmaķ üzere 
şu iki beyiti oķudu:

Gül gibi pür-šarāvet olmuşsuñ
Reng ü būdan ‘ibāret olmuşsuñ

Seni ey nev-nihāl görmeyeli
Büyümüş serv-ķāmet olmuşsuñ
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Šāhir Selām Ģażretleriniñ beş on ġazelini görmüşsem de bu ķadar 
lašíf bulmamışdım. Bu rūģ-nüvāz sözler beni mest-i safā etdi. Ġazeliñ 
tamāmını görmek nuĥbe-i āmāl ģükmüne geçdi. Eśeriñ -ģaķķa’l-inŝāf- 
muģyísi, ta‘bír-i āĥarla nāžım-ı śānisi olan Šal‘at’a mürāca‘at etdim. 

[2a] “…Ġazeli on beş sene muķaddem bir mecmū‘ada görmüş idim. 
Mašla‘, → ģüsn-i mašla‘ olan beyit ĥāšırımda ķalmış. Ġazel kāmilen 
ĥāšırımdan çıķmış. O mecmū‘a da kim bilir şimdi hangi şā‘irin dest-i 
iģtirāmında…”

šarzında bir cevāb-ı ye’s-engíz aldım. Hāşim, daha bir iki beyit bulacaġı-
nı va‘d etmişdi. Taģarriyāt-ı dūr-a-dūra raġmen aradıġını bulamadı. 

“Gül gibi pür-šarāvet, reng ü būdan ‘ibāret olan” o iki beyti tekrar etdik-
ce şevķim gibi derdim de tāzelendi. Šal‘at’le Hāşim’den aldıġım cevāb 
derd üstüne derd oldu. 

Bir ġoncaya bir ĥāra nigāh eyledi bülbül
Derdi iki oldu buña āh eyledi bülbül

şarķısını ibtidā “šâhir būselik” maķāmından terennüm etmişdim. Bilāĥare 
maķām-ı “sūz-nāk”dan terennüme mecbūr oldum. ‘Adetā bülbül gibi fer-
yād etdim. Baş urmadıġım yer ķalmadı. Píç ü tābdan, her gūşeye şitābdan 
başım döndü. Ne çāre: “Baġbān bir gül içün biñ ĥāra ĥiźmetkār olur”.

[2b] Ġazeliñ tamāmını bulmaķdan me’yūs olunca “Lešāfet-i süĥanı 
ehl-i šab‘a söyletsek” → me’āline tevfiķan süĥan-şināsān-ı eviddāya bi-
rer nažíre söyletmegi medār-ı tesellí ‘addeyledim. Bir dilber-i gül-be-
denden de nāzik-ter olan o şi‘r-i rūh-perveri hangi şā‘ire oķudumsa -bir 
muhyí-i şi‘rüñ- “Bir dil-rübāya düşdü göñül mübtelāsı çoķ” mıŝrā‘ını 
‘ālem-i ĥayālden cihān-ı miśāle çıķmış gördüm, ol dil-rübāya ‘umūm 
erbāb-ı süĥan dil-rubūde oldu.

Diger bir muģyí-i şi‘rüñ “Kāşkí sevdigimi sevse bütün ĥalķ-ı cihān/Sö-
zümüz cümle hemān ķıŝŝa-i cānān olsa” beyti de tām muvāfıķ-ı ģāl oldu. 
Her şeyde olduġu gibi şi‘rde de aż‘af-ı nās bulunduġum ģālde gül gibi 
pür-šarāvet olan o ġazel-i letāfet-engíze ben, zaķķum gibi bir nažíre-i 
keśāfet-āmíz söyledim.
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Yārān-ı müzeyyen-şināsān ise birer nažíre-i ābdār ile rūģ-ı Selāmı da 
rūģ-ı kelāmı da şād etdiler. Cenāb-ı ĥālıķu’l-ķalem de andan şād itsin. 
Nažíreler cidden bí-nažírdir. Faķaš aŝlına nisbet edince aralarındaki farķ 
-maģŝūl-i feyz-i ķudret olan šabí‘í bir gül ile ŝun‘í bir gül, yāĥūd bahār-ı 
śafā-efrūz ile ĥazān-ı ĥüzn-engíz- derecesinde ķalır. 

[3a] →Bir ĥālde ki nažíreleriñ şi‘r-i Selāma ĥišāben: 

me’ālini lisān-ı ģāl ile tekrār etdiklerine insān kāni‘ olur. Ma‘a-hazā bir 
dilber-i bedí‘ü’l-cemāl, kemāl-i cemālde bir ģüsn-i mücessem mertebesi-
ne i‘tilā’ edememekle ĥāŝŝa-i ģüsnden tecerrüd etmeyecegi gibi o dil-rü-
bā nažíreler de lešāfet-ārā ve mü’eddāda aŝla taķarrüb edememekle ķıy-
met-i edebíyyeden sāķıš olmaz. Her biriniñ kendine maĥŝûŝ bir güzelligi 
vardır. Anları görenler, her birinden başķa başķa źevķ-yāb olurlar. Çünki: 
“Göñül güzellere hep başķa başķa mā’ildir”. Hele bir güzeliñ cemālini 
ta‘yín etmek içün yanına bir çirkin ķoymak kāfí olduġu gibi -o nežāir-i 
güzín de nažíre-i faķíre teķābül edince büsbütün ‘arż-ı cemāl eder. 

Da‘vet-i ģaķírāneme icābet ve iśbāt-ı müzeyyen ü mürüvvet iden iĥvān-ı 
kirāma ‘arż-ı 

[3b] maģmidetle nažíre-i şā‘irānelerin “Gülzār-ı Nežāir” nāmını verdi-
gim → şu mecmū‘aya taģrír ve ķadr-dānān-ı aĥlāfa ihdā eyledim. 

Bākí:
“‘Ālem-i fāníde ancaķ ma‘rifet bākí imiş”

Sevvedehu’l-faķíru ileyhi celle celāluhū Seyyid Maģmūd Kemāl b. 
Meģmed Emín [ġufire lehumā].

[4a] → Meģmed Šâhir Selām Bey

Çavuşbaşı Sa‘íd Efendiniñ maĥdūm-ı śānísi ve Ŝadr-ı a‘žām Raūf Paşa-
nıñ birāder-i ŝaġíridir. İstanbulda doġmuşdur. Ŝadāret Mektūbí Ķalemine 
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devām ile ser-ĥalífe, mektūbcu, çavuşbaşı (da’āví nāžırı), mükerreren 
başmuģāsebeci, meclis-i vālā a‘żāsı -mertebe-i ūlā ile- tekrār da‘āví 
nāžırı olub 59’da inķıżāl ve 1260 Ramażānında dārü’s-selāma irtiģāl 
etmişdir. Eyüb’de medfūndur. Ser-āmedān-ı fużalādandır. Kitāb-ı Ķu-
dūrí’ye şerģi, Maķāmāt-ı Ģarírí ile Mevlānā ‘İŝāmeddin’iñ Mízānü’l-e-
deb nāmındaki eśerine tercümesi vardır. Dívānı müdevven ise de šab‘ 
olunmamışdır. 

[4b] → Mír Šāhir Selām -ekremehu’l-lāhu bismihi’s-selām
Feilātün (Fāilâtün) Mefāilün Feilün (Fa’lün)

Gül gibi pür-šarāvet olmuşsuñ
Reng ü būdan ‘ibāret olmuşsuñ

Seni ey nev-nihāl görmeyeli
Büyümüş serv-ķāmet olmuşsuñ

[5a]→ Li-nāmıķihi’l-ģaķír

Rūģ-baĥş-ı lešāfet olmuşsuñ
Belki rūģdan ‘ibāret olmuşsuñ

Lemeʿāt-ı kemāl-i ģüsnüñle
Bedr-i leyl-i saʿādet olmuşsuñ

O münevver cebín-i ŝāfıñla 
Nūr-ı ŝubĥ-ı ŝabāhat olmuşsuñ

Rūyuñu seyre kimde šāķat var
Āfitāb-ı šarāvet olmuşsuñ

Hep güzeller seniñle tābāndır
Mašlaʿ-ı ģüsn-i ŝūret olmuşsuñ

Ŝūretiñ síretiñle tev’emdir
Şāhid-i feyż-i ķudret olmuşsuñ

Gözü dünyā görür seni göreniñ
Nūr-ı çeşm-i muģabbet olmuşsuñ 

[5b] → Yoķ nažíriñ denilse lāyıķdır
Sen ki mahž-ı nezāhat olmuşsuñ
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Sende ʿişve tecessüm etmiş de 
ʿĀlem-i ʿaşķa āfet olmuşsuñ

Seni insān degil melek de sever
Bir cihān-ı melāģat olmuşsuñ

Ĥaber aldım Kemāl-i bí-tāba
Mā’il-i vaʿd-i vuŝlat olmuşsuñ

Ĥaste-i ʿaşķa ŝıģģat olmuşsuñ

28 Zilhicce sene 324 
29 Kānūn-i śāní sene 322

[6a]→ Bir mücessem melāģat olmuşsuñ
Ģüsn ü āndan ʿibāret olmuşsuñ

Bu ne cilve ne cāzibe ne edā
Bu ne ķāmet-ķıyāmet olmuşsuñ

Ģüsnüñü görmeyen gören bayılır
Ģāŝılı başķa āfet olmuşsuñ 

Etdi ʿuşşāķı bí-nevā ġamzeñ
Baķ ne ģālete ālet olmuşsuñ

Hāşimiñ ģaddi mi seni tavŝíf
Ģüsn ü āndan ʿibāret olmuşsuñ

Hāşim el-Mekkí Bey
30 Kānūn-ı śāní sene 322

[6b] → Ķāmetiñle ķıyāmet olmuşsuñ
Āh āh ne âfet olmuşsuñ 

Münceźibdir bütün ķulūb saña
Ķıble-gāh-ı muģabbet olmuşsuñ

Nefesiñden ĥayāle rūģ gelir
Müteneffis nezāket olmuşsuñ

Şiʿr-i źí-rūģ-ı pür-şešāretsin
Mütecessim nezāhat olmuşsuñ
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Seni görse melek de ʿāşıķ olur 
Nev-bahār-ı lešāfet olmuşsuñ

Reşk eder āb u tābıña gül-i ter
Mütebessim šarāvet olmuşsuñ

Bu behiştí yegāne būyuñla
Güle bādí-i ģumret olmuşsuñ 

Síneñi seyredince žannetdim

[7a] → Ŝubģ-ı feyyāż-ı cennet olmuşsuñ

Çeşmiñe bir nigāh eden bayılır

Ne ķadar mest-i naĥvet olmuşsuñ
Ģüseyin Hāşim Bey

1 Şubaš sene 322

Yine pür-zíb ü zínet olmuşsuñ
Bir mücessem żerāfet olmuşsuñ 

Ser-te-ser al cāmeler giyinüb
Hey ne fitne ne āfet olmuşsuñ

Dūş-ı nāz üstüne atub bir şāl
Yine ķāt ķāt lešāfet olmuşsuñ

Āteşín cāme ile el-ģāŝıl 

[7b] → Ĥānümān-sūz-ı šāķat olmuşsuñ

Nedir öyle nigāh-ı mestāne
Ķorķarım mest-i naĥvet olmuşsuñ

Yā o reftār o ķadd ile ķāmet
Doğrusu bir ķıyāmet olmuşsuñ

Şöyle fehm eylerim Reşād yine 
Maģrem-i bezm-i vuŝlat olmuşsuñ

Fāiķ Reşād Bey
1 Şubaš sene 322
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Reşk-i ģûrān-ı cennet olmuşsuñ
Ģüsn ü āndan ʿibāret olmuşsuñ

Gül yañaķlarla ġonca leblerle
Gülbün-i pür-šarāvet olmuşsuñ

[8a] → Źerre-veş lā-yuʿadd fütādelerin
Āfitāb-ı melāģat olmuşsuñ

Saña Meryem de görse ʿāşıķ olur
Ģacle-ārā-yı ʿiŝmet olmuşsuñ

Keşf ederseñ żamír-i ehl-i dili
Varsa ŝāģib-kerāmet olmuşsuñ

Miśli yoķ bir güzelsiñ ammā kim
Neyleyim mest-i naĥvet olmuşsuñ

Gördük ey yār çoķ ʿināyetiñi 
Bize ʿayn-ı ʿināyet olmuşsuñ

Fāiķ Reşād Bey
2 Şubaš sene 322

[8b]→ Açılub gül-ķıyāfet olmuşsuñ
Bir mücessem lešāfet olmuşsuñ

Šıfl iken de güzel idiñ melegim
Şimdi bir ģūr-šalʿāt olmuşsuñ

Görmesem gözle rūģsuñ derdim
Ne diyem başķa ģālet olmuşsuñ

Yaradan ŝaķlasın yaman gözden 
Güzelim ʿayn-ı āfet olmuşsuñ

Güller üstünde deste sünbüller
Bir bahār-ı şešāret olmuşsuñ

Šatlanır ĥande gül cemāliñde
Gül-be-şekker-ģalāvet olmuşsuñ

Serv-i nāzında ķāmet olmuşsuñ
Sevdiğim bir ķıyāmet olmuşsuñ
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Pey-rev olmuş Selāma ey Cūdí 
[9a]→ Semt-gír-i selāmet olmuşsuñ

Seni sen farķ eder misiñ bilmem
Āh bilseñ ne āfet olmuşsuñ 

Kūt-ı cāndır leb-i nemek-ríziñ
Sen ser-ā-pā melāģat olmuşsuñ

Muʿallim Cūdí Efendi 
3 Şubat sene 322

Açılıp pür-šarāvet olmuşsuñ
Gül-nihāl-i letāfet olmuşsuñ

Böyle ey nāzenín-i bālā-rev 
Naĥl-i bāġ-ı ŝabāģat olmuşsuñ 

[9b] → Āh ey nūr-ı çeşm-i āteş-reng
Reng-i āteşle āfet olmuşsuñ 

Źevķ-i ʿaşķıñla ģā’ir ü mestim
Neş’e-efzā-yı ģālet olmuşsuñ 

Kimde var ʿaceb mecāl-i şekíb 
Síne-efrūz-ı šāķat olmuşsuñ

Cünd-i ʿuşşāķ ser-fedā-yı rehiñ
Serv-i ķaddiñle rāyet olmuşsuñ

Seni tefsíre var mı tāb-ı ķalem
Muŝģaf-ı ģüsne āyet olmuşsuñ

Tāb-āver olur mu çeşm-i Besím
Āfitāb-ı ķıyāmet olmuşsuñ

Besím Efendi
5 Şubaš sene 322

[10a] → Ne lešāfetli āfet olmuşsuñ
Āfitāb-ı lešāfet olmuşsuñ 

İki yıl oldu görmedimdi seni
Nūrdan serv-ķāmet olmuşsuñ
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Šıfl idiñ nāz u ʿişve bilmez idiñ
ʿİşvelerden ʿibāret olmuşsuñ

Kāmil olmuş da bedre dönmüşsüñ
ʿĀlem-i źevķe zínet olmuşsuñ

Doyamam leźźet-i melāģatıña
Başķa bir źevķ u leźźet olmuşsuñ

Būseden ķaçma böyle bir güliver
Gül-nihāl-ı žerāfet olmuşsuñ

Keşf-i rāz etme ey Emírí yeter
Mest-i cām-ı muģabbet olmuşsuñ

[10b] → Ey güzel sen ne āfet olmuşsuñ 
Ehl-i ʿaşķa felāket olmuşsuñ

Nice mümkin lisān ile taʿríf
Fevķ-i leźźetde leźźet olmuşsuñ

Ŝanki fevvāre şeklini almış
Selsebíl-i lešāfet olmuşsuñ

Saña ey ān perestiş etmedeyim
Revnaķ-ı nūr-ı ʿiŝmet olmuşsuñ

Senden ey göz ümídimi kesmem
Cilve-gāh-ı işāret olmuşsuñ

Hey meded āsitānı dildārıñ
Maģşer olmuş ķıyāmet olmuşsuñ

Arama ey Emírí ŝıģģati āh 
Mübtelā-yı muģabbet olmuşsuñ

[11a]→ Ne güzelsiñ ne āfet olmuşsuñ
Zübde-i nūr-ı ķudret olmuşsuñ

Ŝanki Ģaķķın kemāl-i ķudretine
Gökden inmiş de āyet olmuşsuñ

Tepeden tırnaġa varınca dil 
Başķa başķa lešāfet olmuşsuñ
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Görmesem görsem eylemem ārām
Ĥānümān-sūz-ı rāģat olmuşsuñ

Nedir ol nāz u şíve ĥande-i nūr
Ekmel-i ģüsn-i ŝûret olmuşsuñ

Nažmımı gūş edince yār dedi
Vāķıf-ı sırr-ı ģikmet olmuşsuñ

Āferín ey Emírí-i üstād 
Āşinā-yı ģaķíķat olmuşsuñ 

[11b] → Ey göñül sen ne ʿibret olmuşsuñ
ʿĀşıķ-ı naķş-ı ķudret olmuşsuñ

Sensiñ ervāģa cān viren ey ʿaşķ
Kāināt-ı ģaķíķat olmuşsuñ

Cevher-i nā-nümūdesiñ gerçi
Rūģ-ı ícād-ı ĥilķat olmuşsuñ

Ģüsn ile kesb-i ittiģād edeli
Āfet ammā ne āfet olmuşsuñ

Seni taʿrífe kimde ķudret var
Mažhar-ı sırr-ı vaģdet olmuşsuñ

Encümen-gāh-ı sermediyyetde
Ģüsne mir’āt-ı ģayret olmuşsuñ

Ey Emírí nedir bu nušķ-ı ʿacíb 
Şimdi sen başķa ģālet olmuşsuñ 

Ali Emírí Efendi
8 Şubaš sene 322

[12a] → Cāmiʿ-i feyż-i fıšrat olmuşsuñ
Ķıble-gāh-ı nezāhet olmuşsuñ

Mažhar-ı sırr-ı aģsenü’t-taķvím
Zübde-i nūr-ı ķudret olmuşsuñ

Zümre-i mehveşān içinde bile
Ģā’íz-i şān u şöhret olmuşsuñ
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Sen o ĥurşíd-i bí-bedelsiñ kim
Zíb-i ŝubģ-ı ŝabāģat olmuşsuñ

Gülşen-i ʿāleme tecellî ile
Nāşir-i būy-ı cennet olmuşsuñ

Filorinalı Nāzım Bey
8 Şubaš sene 322

[12b] → Güzelim pür-lešāfet olmuşsuñ
Ser-i ʿuşşāķa āfet olmuşsuñ

Reng-i rūyuñ görünce gül ŝolmuş
Güle bādí-i ĥaclet olmuşsuñ

Ģüsn ü ānıñ meśel gezer dilde
Sevdigim pür-melāģat olmuşsuñ

Perteviñden cihān olur pür-nūr
Āfitāb-ı ŝabāģat olmuşsuñ

Ģilmí şimşād-ı ķaddiñe meftūn
Başıma bir ķıyāmet olmuşsuñ 

Feríķ Muŝšafa Hilmí Paşa
11 Şubaš 322

[13a] → Bir períşān-ķıyāfet olmuşsuñ
Āh bir başķa āfet olmuşsuñ

Büyümüşsüñ nihāl-i serv gibi
Doġrusu pür-mehābet olmuşsuñ

Ķāmetiñ her gören ķıyām eyler
Ŝanki rūz-ı ķıyāmet olmuşsuñ

Böyle bilmez idim bidāyetini 
Nāzda bí-nihāyet olmuşsuñ

Ķıyamam almaġa seni ammā
Āh ey būse ʿādet olmuşsuñ

Ĥaš-ı sebziñle serpilüb büyüyüb
Nev-bahār-ı šarāvet olmuşsuñ
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Bārekallāh ey güzíde-cemāl
Bir mücessem melāģat olmuşsuñ

Peyrev-i ĥāme-i Selām olalı
[13b] → Ey ķalem pür-belāġat olmuşsuñ

Üsküdarlı Talʿat Bey
12 Şubaš sene 322
Velehu

Benden ey ĥāme-i güzíde-peyām
Rūģ-ı Šāhir Selāma söyle selām

Āh bulsam onuñ ģažíresini
Ġazeliñ istesem nažíresini

Reşk-i ezhār u nükhet olmuşsuñ
Bir mücessem lešāfet olmuşsuñ

Daha dün nev-şüküfte ġonca idiñ
Bugün ey şūh āfet olmuşsuñ

[14a] → Cān naŝıl titremez ĥırāmıñdan
ʿAyn-ı hevl-i11 ķıyāmet olmuşsuñ 

Āh āh o yāl ü bāl ile sen
Naĥl-i Šūbā-yı cennet olmuşsuñ

Der idim varsa rūģa beñzersin 
Şimdi rūģdan ʿibāret olmuşsuñ 

Kendiñi bilmiyorsun āh göñül
Ne ķadar mest-i ģayret olmuşsuñ

Ġarażıñ pāyına yüzüñ sürmek 
Pek de meyyāl-i rifʿat olmuşsuñ

Halíl Edíb Bey
15 Şubaš 322

[14b] → Ĥaš ile pür-vecāhet olmuşsuñ
Reşk-i bāġ-ı šerāvet olmuşsuñ
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Ehl-i dil dillerinde ey meh-rū
Mihr-i burc-ı ŝabāģat olmuşsuñ

Ĥayl-i aġyāra būseler verdiñ
Ĥayli ehl-i safāhet olmuşsuñ

Ĥalķ meftun-ı ķadd-i mevzūnuñ
Ķāmetiñle ķıyāmet olmuşsuñ

Sāde-rūlarla ey dil-i sāde
Telef-i ʿömre ālet olmuşsuñ

Ne bu dünyāda bir işe yaradıñ
Ne de meşġūl-i kāġız olmuşsuñ

Pend-i dil-bende olmadıñ dil-bend
Lāyıķ-ı bend-i töhmet olmuşsuñ

Seni ŝad-pāre etmeli ey dil
[15a]→ Bāʿis-i ŝad-melāmet olmuşsuñ

Ġazel-i rūģ-baĥş ile Ģüsní
Rūh-ı bezm-i žarāfet olmuşsuñ

Hāce Hüsní Efendi
19 Şubaš 322

[15b]→ Meme
Meme sen ümm-i ümmet olmuşsuñ
Ümm-i dünyāya niʿmet olmuşsuñ

Her doġan rūzesin seniñle açar12   
Ŝanki ifšār-ı fıšrat olmuşsuñ

Cedvel-i sím-i nehr-i cennetsiñ
Níl-i Mıŝr-ı ŝabāvet olmuşsuñ

Lūle-i ʿayn şír-i şíríniñ
Tām meşrebce şerbet olmuşsuñ

Geçerek ferś dedim miyānından
Rāh-yāb-ı šahāret olmuşsuñ
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Leźźetiñ menne minnet etdirmez 
Šurfe ģelvā-yı ķudret olmuşsuñ

Bir veliyyü’n-niʿamsıñ ʿāleme kim
Cā-nişín-i ŝadāret olmuşsuñ

Muʿallim Cūdí Efendi
16 Şubaš 322

[16a] → Cilve-gāh-ı melāģat olmuşsuñ
Mefĥaret-baĥş-ı fıšrat olmuşsuñ

Devre-i ģüsnü ān-be-ān dolaşub
Ay gibi sen de āfet olmuşsuñ

Senden alındı bunca zíb ü cemāl
Māye-dār-ı letāfet olmuşsuñ

Saña meftūn olur gören ādem
Dāne-i ģüsn-i ĥilķat olmuşsuñ

Yaralandım yeter ciger-pārem
Yine maʿrūż-ı ģiddet olmuşsuñ

Seni incitmesin şu nālişler
Bir mücessem nezāket olmuşsuñ

Ne bu āh u enín Kemāleddín
Ŝanki nevmíd-i vuŝlat olmuşsuñ

Ĥarputda: Kāmil Paşa Medresesi müderrisi Kemāleddín Efendi
16 Şubaš 1322

[17b] → “Gül gibi pür-šarāvet olmuşsuñ
Reng ü būdan ʿibāret olmuşsun”

Nāz u ģüsnüñ letāfetiñ artmış
Nev-bahār-ı ŝabāģat olmuşsuñ

Tāze-ter bir fidān idiñ evvel
Şimdi naĥl-i melāģat olmuşsuñ

Dile efsāneler oķur nažarıñ
Āh bilseñ ne āfet olmuşsuñ
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“Seni ey nev-nihāl görmeyeli”
“Büyümüş serv-ķāmet olmuşsuñ”

İbn Fāní Salāhaddín Efendi 
16 Mart 322

[18a] → Gül-i bāġ-ı šarāvet olmuşsuñ
Nev-ʿarūs-ı lešāfet olmuşsuñ

Ĥoşça būy-ı letāfetiñle daĥi
Şeh-i būy-ı meveddet olmuşsuñ

Ģüsn ü ān u sevād-ı ĥāliñ ile
Anlı şanlı bir āfet olmuşsuñ

Şöyle bir ŝaçlarını ŝaçma ile
Ne de yoŝma-ķıyāfet olmuşsuñ

Hele bir böyle ķadd u ķāmet ile 
Şeh-i nāz-ı şehāmet olmuşsuñ

Seyr iden síneñi taŝaddur eder 
Ŝadra rūģ-ı melāģat olmuşsuñ

Gün gibi parlayub da dídemde
ʿAyn-ı tāb-ı ŝabāģat olmuşsuñ

Bikr-i mażmūn u Zühre vechiñle
Şiʿre zíb-i berāʿat olmuşsuñ

Mahrūkízāde Caʿfer Bey
16 Mart 322

[18b] → Ģüsn-i gülden ʿibāret olmuşsuñ
Rūģ-ı cism-i letāfet olmuşsuñ

Sūre-i Yūsufu yazan ģaššıñ
Bir kitāb-ı melāģat olmuşsuñ

Hele sūķ-ı ŝuverde yoķ miśliñ
Başķa resm ü ķıyāmet olmuşsuñ

Mezc idüb ķahr u lušfu źātıñda
Dilberā baķ ne ģālet olmuşsuñ
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Biri cennet biri cehennem olub
Āh āh ķıyāmet olmuşsuñ

Ķorķarım ben nigāh-ı ĥışmıñdan 
Deliķanlı bir āfet olmuşsuñ

Āferín Cevdet-i süĥan-pírā
ʿAndelíb-i belāġat olmuşsuñ

Bāyezíd Ĥˇācelerinden Cevdet Efendi
30 Mart 322

[19a] → Sen bir āfet-ķıyāfet olmuşsuñ
Āfet ammā ne āfet olmuşsuñ

Bu vücūd-ı lašíf ü nāz ile 
Bir mücessem lešāfet olmuşsuñ

Reng ü būyuñla tāze rūyuñla
ʿAyn-ı gülden ʿibāret olmuşsuñ

Şíveden şermden o ġonce ruĥuñ
Terleyüb pür-šarāvet olmuşsuñ

Seni ey gül fidânı görmeyeli
Ser çeküb sidre-ķāmet olmuşsuñ

Berķ urub evc-i nāz-ı behçetde
Māh-tāb-ı melāģat olmuşsuñ

Hep sañadır teveccüh-i ʿālem
Ķıble-i ehl-i ģācet olmuşsuñ

Çünkü sensiñ netíce-i maķŝūd
Her temennāya ġāyet olmuşsuñ 

Fażliyā añlaşılmaz aģvāliñ
Ben de bilmem ne ģālet olmuşsuñ

Maģmūd Fażlí Efendi
27 Nisan 323
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Açıklamalar
1 İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi İbnülemin (nr. 3453) Ko-

leksiyonu’nda yer alan ve yazım tarihi bilinmeyen bu mecmûa, kırmızı düz 
meşin ciltli olup ölçüleri 196x128 (150x95) mm’dir. Cildin üzerine “Yazma 
Mecmûa” şeklinde Latin harfli bir not düşülmüştür. Aynı zamanda ciltte 
10865 şeklinde farklı bir tasnif numarası daha bulunmaktadır. Bu numara, 
kütüphanede yapılan güncelleme sonrası yazmanın aldığı güncel tasnif nu-
marasıdır. Araştırmacıların her iki numarayla da esere ulaşması mümkün-
dür. Eser, rika hattıyla kaleme alınmıştır. Bir boş varakla (16b-17a) birlikte 
toplam on dokuz varaktan oluşan mecmûada satır sayıları sayfalara göre 
değişkenlik göstermektedir. Mecmûada yer alan boş varaklar, mecmûaya ek-
lenmesi düşünülen başka  nazirelerin de olabileceğini ve onları tarih sırasına 
uygun şekilde yerleştirmek üzere İbnülemin’in bu sayfaları bilinçli bir şekil-
de boş bıraktığını düşündürmektedir. 

2 Mecmûalardaki biyografik bilgilerin değerlendirilmesine dair bkz. Aydemir 
(2011), Köksal (2011), Gürbüz (2011), Zülfe (2011), Gürbüz-Atik (2012), 
Kurnaz-Aydemir (2013)).

 Ayrıca mecmûada yer alan Tâhir Selâm Bey’in biyografisinin, Son Asır Türk 
Şairleri’nin “Selâm Bey” maddesinde yer alan bilgilerin bir taslağı/özü şek-
linde olduğu görülmektedir (İnal 1988: 1684-1685). Bu durum, İbnüle-
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min’in önce Gülzâr-ı Nezâir’deki bu biyografiyi yazdığını ve sonrasında tez-
kiresinde bu taslağı genişletmiş olabileceğini düşündürmektedir. 

3 Üsküdarlı Talat Bey’in aşağıdaki nükteli beyitleri, bu söz düellosuna mer-
hûm Tâhir Selâm’ın da dâhil edilmeye çalışıldığı gösterir:

 Benden ey hâme-i güzîde-peyâm
 Rûh-ı Tâhir Selâm’a söyle selâm
 Âh bulsam onun hazîresini
 Gazelin istesem nazîresini (İnal, yty: 13b)

 Tâhir Selâm’a hitaben yazılmış olan bu iki beyit, diğer nazirelerin kafiye 
sistemiyle uyum göstermemekte ve bu özelliğiyle mecmûanın bütünlüğü 
içinde biçimsel bir fonksiyon üstlenmemektedir.

4 Bu gazel, birtakım farklarla, Tâhir Selâm Divanı’nda da yer almaktadır (bkz. 
Millet Yazma Eser Kütüphanesi AEmnz 212/1 v. 15b, Kılıç (2005). 

5 Mecmûalara sorulabilecek çeşitli sorular için bkz: Kurnaz-Aydemir (2013).
6 Söz konusu adlandırmanın Süleyman Nazif ’e ait olduğunu bilinmektedir 

(bkz. Anar 2012: 162).
7 Bu bağlamda değerlendirilebilecek bir diğer edebî mahfil Recâizâde Ah-

med Cevdet Efendi’nin konağıdır. Ahmed Cevdet Efendi, “XIX. yüzyılın 
ilk yarısında İstanbul’da daha çok fennî ve edebi konularda faaliyet göste-
ren ilmî bir topluluk olan” Beşiktaş Cem‘iyyet-i İlmiyyesi’ne mensuptur. 
Bu cemiyetin toplantılarında edebî sohbetler ve şiir müsabakaları yapıldığı 
bilinmektedir. Recâizâde Ahmed Cevdet Efendi, konağında yapılan bu top-
lantılarda okunan ve beğenilen şiirleri daha sonra bir araya getirmiş ve bu 
şiirler Nevâdirü’l-âsâr adıyla kardeşi Şâmil Efendi tarafından yayımlanmıştır 
(Yetiş (1992), Abdülkadiroğlu vd. (2009)). Derleyenin “şahsî sanat zevkini 
tatmin etmek amacı”yla (Gürbüz 2012: 103) oluşturduğu bu mecmûa, -tıp-
kı Gülzâr-ı Nezâir gibi- söz konusu mahfilin edebî zevkini yansıtması, XX. 
yüzyıla taşınmış meclis kültürü ve bunun etrafında oluşmuş sosyal ağları 
temsil etmesi açısından önem taşımaktadır. 

8 Muallim Cûdî’nin bu mutasavvıfâne tavrını, mecmûada sıra dışı bir örnek 
olarak karşımıza çıkan ve “kudret sütü” bağlamında bir anlam üstlenen 
“Meme” başlıklı naziresinde görmek mümkündür.

9 Eğer gül görmek istiyorsan kendi yanağına, eğer hazan yaprağı görmek isti-
yorsan benim tarafıma (yanağıma) bir bak. 

10 Ey yüce tabib, va‘dini yerine getir!
11 ķāmetiñle (Bu kelime, mecmûada “‘ayn-ı hevl” ibaresine alternatif olarak 

verilmiş ve tıpkı dipnot sistemi gibi imlenip derkenara not düşülmüştür). 
12 Bozar. (Bu kelime, mecmûada “açar” ibaresine alternatif olarak verilmiş ve 

tıpkı dipnot sistemi gibi imlenip derkenara not düşülmüştür).
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Ek I

Gülzâr-ı Nezâir 1b-2a
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Ek II

Gülzâr-ı Nezâir 3b-4a
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EK III

Gülzâr-ı Nezâir 15b-16a
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A Nazire Compiler of the Late Ottoman 
Literature: İbnülemin Kemal İnal and his 
Gülzâr-ı Nezâir*

Nagihan Gür**1

Abstract

This study discusses the nazire compilation Gülzâr-ı Nezâir located 
in the İbnülemin Collection of the Istanbul University Rare Books 
Library. This compilation, gathered together by İbnülemin Kemal 
İnal, is of great importance in terms of understanding the evolu-
tion of Ottoman literature in the twentieth century and tracing the 
literary milieu around the figure of İbnülemin. In this regard, this 
article analyzes the relationship between İbnülemin Kemal İnal and 
the authors of nazires in Gülzâr-ı Nezâir, who were among the im-
portant poets and bureaucrats of the period. By dealing with the idea 
of creating encümen, this article will try to explain the social network 
of these nazire authors and the place where this network stands in 
the Ottoman literary traditions. Besides all these, some assessments 
about these nazires will be revealed and the function of these nazires 
in terms of the continuity of the Ottoman literary traditions and 
Encümen-i Şu’arâ will be examined. 
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Составитель назире в позднеосманской 
литературе Ибнульэмин Кемаль Инал и 
его сборник «Гюльзар-и Незаир»*

Нагихан Гюр**1

Абстракт
В работе рассматривается сборник назире (подражаний) «Гюль-
зар-и Незаир» из коллекции Ибнульэмина в собрании редких 
книг библиотеки Стамбульского университета. Этот сборник, 
составленный Ибнульэмином Кемалем Иналом, имеет большое 
значение для понимания эволюции Османской литературы в XX 
веке, а также он важен с точки зрения выявления литературной 
среды, в которой вращался Ибнульэмин. В связи с этим, в дан-
ной статье анализируется взаимосвязь между Ибнульэмином 
Кемалем Иналом и авторами назире, собранными в «Гюльзар-и 
Незаир», которые были важными поэтами и чиновниками своего 
времени. Исходя из имевшей место идеи создания «коллегии», 
делается попытка отследить общественные связи между ав-
торами назире и определить место этих связей в османской 
литературной традиции. Наряду с этим, будут сделаны некото-
рые оценки назире, и рассмотрена их функция с точки зрения 
непрерывности османских литературных традиций и идеи Эн-
джумен-и Шуара (коллегии поэтов).

Ключевые слова
Ибнульэмин Кемаль Инал, «Гюльзар-и Незаир», Энджумен-и 
Шуара, османская литература позднего периода, меджмуа-
сборник, литературные и общественные круги, меджлис
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