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ÖZET
Aynı mahlas kullanmanın bazı karıştırmalara sebep olduğu, bir şaire ait

eserlerin başkasına mal edildiği, bazan hayat hikâyelerinin de bu karıştırmadan payını
aldığı bilinmektedir.  16 ve 17. asır biyografik kaynaklarının çoğunda “Makālî”
mahlaslı iki şairden bahsedilir. Ancak daha sonraki bazı biyografik eserlerde bu
kayıtlar birbirine karıştırılmış gibi görünmektedir. Meselâ, ünlü biyografi yazarı
Bursalı Mehmed Tâhir Bey, aynı şehirden iki Makālî çıkt ığı yolundaki kaydın bir
yanılma olduğu tahmininde bulunmuş; Nail Tuman ise onun anılan fikrine itiraz
etmiştir. Âşık Çelebi Tezkiresi’nde söz konusu mahlası kullanan tek bir şairden
bahsedilmiş; anılan kayıt daha sonra bilinen iki “Makālî”den farklı, üçüncü bir
“Makālî” olarak mütalâa edilmiştir.

Bu makalede, edebiyat tarihimizde  “Makālî” mahlasını kullanmış olan
şairlerle ilgili bilgi verilecek; ardından Makālî Mustafa Bey’e ait olduğu tahmin edilen
bazı kaside ve gazeller sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: 16. yüzyıl, Makāli, kaside, gazel

MAKĀLÎ MUSTAFA BEY FROM ALAŞEHİR AND SOME OF HIS POEMS IN
JOURNALS

ABSTRACT
It is known that using the same pseudonym caused some scrambles, a work of a

poet that is personalized to someone else, sometimes life-stories sharing of this
scramble.Two poet, who have pseudonym of ‘‘Makālî’’, are mentioned in most of
biographical sources of 16 and 17 century. However, in subsequent works, some
biographical records of these seems to be mixed with each other. For example, the
famous biographer of Mehmed Tahir Bey from Bursa, presumes an mistake about the
record on two “Makālî” from the same city, but Nail Tuman objects to his foregoing
idea.Only one poet who uses the mentioned pseudonym in Aşık Çelebi Letter  is stated,
the mentioned record is  deliberated as the third Makali that is different from the two-
known-Makālî later.

In this article, information about poets who have used ‘‘Makālî’’ pseudonym in
literary history will be given, then some eulogies and odes are presented estimated the
belongs to Makālî Mustafa Bey.
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16. asırda, bilhassa Kanunî Sultan Süleyman zamanında, Osmanlı
memleketlerindeki ilmî, kültürel ve edebî hayat, devletin siyasî ve askerî
ihtişamına uygun bir şekilde gelişmiştir. Osmanlı medreselerinde eğitim, dinî
ilimlerin yanında matematik, tıp, astronomi, tarih ve coğrafya gibi ilim
dallarında en üst seviyede yaptırılmış ve anılan ilim şubelerinde birçok âlim
yetişmiştir. (Uzunçarşılı, 1988, II, 591-607) İlim ve sanata hizmet edenlere
başta padişahlar olmak üzere ileri gelen devlet adamlarının itibar etmesi ve
onları desteklemesi, bu asırda Osmanlılarda şiir ve edebiyatın yüksek bir
dereceye çıkmasını sağlamıştır. (Köprülü, 1933: 537)  Eli kalem tutan bir çok
kişi, ülkenin dört bir yanından sanat ve hünerini göstermek, şiirini padişaha
sunarak, padişahın gözüne girip iltifatını kazanmak için İstanbul’a yönelmiştir.
Kanunî Sultan Süleyman’ın kendisi divan sahibi bir şair ve sarayında
bulunanların da divan şiiri kültürüne vâkıf olmasından dolayı o devir şairlerinin
bir kısmı Kanunî’nin ve önde gelen devlet adamlarının ilgi ve iltifatına mazhar
olmuştur. (Yılmaz, 1996: 11).

II. Selim zamanında da İstanbul’daki kültür ve sanat yoğunluğu devam
etmiş; bir çok şair sultanın ihsanından yararlanmıştır. Ancak Sultan Selim’in
saltanatı (1566-1574) kısa sürmüş; özellikle padişahın son zamanlarında artan
dindarlığı ve sadece hocalar ve şeyhlerle olan ilgisinden dolayı saray, şairler
için bir sığınak olmaktan çıkmıştır.  (İpekten, 1996:118).

16. asrın ilk yarısından itibaren Anadolu sahasında yazılan şuara
tezkirelerinde payitaht (İstanbul) ve çevresinde yaşayan şairlerle ilgili daha
sağlıklı ve tafsilâtlı bilgi verilebildiği, buna karşılık merkezden uzak
sayılabilecek şehirlerde yaşayan edebî şahsiyetlerin anılan eserlerde ya hiç söz
edilmediği veya edilmişse de oldukça az tanıtıldığı söylenebilir. O çağlarda
haber alma yollarının mektuplaşma, yüz yüze görüşme ve eserden bilgi edinme
tarzında, ulaşım vasıtalarının da sınırlı olduğu göz önüne getirilirse, bunun
devrin şartlarından ileri geldiği anlaşılacaktır. Hâlbuki sadece İstanbul ve
çevresindeki şehirlerle Rumeli’de değil, Anadolu şehirlerinde de az veya çok
edebî faaliyetlerin olduğu, hele Manisa, Amasya, Kütahya, Trabzon gibi
şehzade sancağı olan şehirlerde, bazen devlet adamlarının teşvik ve himayesi
altında gelişen, hatırı sayılır edebî muhitlerin, ilmî meclis ve mahfillerin
bulunduğu bilinmektedir. Manisa da bu şanslı şehirlerimizdendir. Biz de bu
çalışmamızda Manisa Alaşehirli olan Makâlî mahlaslı Makâlî Mehmed ve
Makâlî Mustafa Beylerden ve iki mecmuada rastladığımız ve Makâlî Mustafa
Bey’a ait  olduğunu düşündüğümüz bazı kaside ve gazellerden bahsetmek
istedik.

Bağdatlı Ahdî, Kınalızâde Hasan Çelebi, Riyâzî Mehmed ve Kafzâde
Fâ’izî’nin şuara tezkirelerinde, Gelibolulu Mustafa Âlî‘nin Künhü’l-Ahbâr adlı
tarihinde ve bunlara dayanan biyografik kaynaklarımızda 16. yüzyıl divan şairi
olarak iki Makālî’den bahsedilir. (Ahdî, 2005: 534-535; Kınalı-zâde, 1989: 920-
922; Beyânî, 1997: 271-273; Âlî, 1994:327-328; Kaf-zâde, 1997: 507; Riyâzî,
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vr.147a-147b; Müstakim-zâde, 2000: 403; Ş. Sâmi, 1996: 4361; M. Süreyya,
1996: 929; Tuman, 1949: 973-974) Âşık Çelebi, tezkiresinde ve Bursalı Tâhir
Bey, Osmanlı Müellifleri adlı eserinde bir Makālî’den bahseder. (Âşık Çelebi,
2010: 825; Tâhir, 2000: 411) Bursalı Tâhir Bey, Hasan Çelebi tezkiresinde
“Makālî” mahlaslı iki şairden bahsedilmesinin bir “eser-i zuhûl”, yani yanılma
belirtisi olduğunu ifade ederek ortada bir karıştırma bulunduğunu iddia etmiştir.
(Tâhir, 2000: 412) Nail Tuman ise, Hasan Çelebi’nin değil, Bursalı Mehmet
Tahir’in yanıldığını şöyle ifade eder:  “Osmanlı Mü’ellifleri, Hasan Çelebi’nin
Alaşehir’den bir Makālî daha îrâdı eser -i zuhûl olsa gerekdir demekle kendisi
zuhûl etmişdir. Çünki Mehmed Makālî ve Mustafa Makālî isimleriyle iki
Makālî vardır. Mü’ellif tedkik noksanlığıyla Makālîleri birbirine karıştırmış.
Hâlbuki Mustafa Makālî’niñ vefât târîhi 997’dir. ” (Tuman, 1949: 973)

Gelibolulu Âlî, Künhü’l-ahbâr’da iki Makālî’nin bir mecliste bir araya
geldiğini anlatır: “Bu ĥaķįr meclisinde ikisi bile bir yire geldi. Her ķangısı bir
beyit oķıdı ise ol birisi benümdür da‘vāsın itdi.” (Âlî, 1994: 327-328) Âlî
Efendi’nin verdiği bu bilgi, 16. asırda Makālî mahlaslı bir değil, iki şairin
yaşadığı şeklindeki kayıtları teyid edici görünmektedir.

Yukarıda naklettiğimiz bilgilere istinaden 16. asırda iki Makālî’nin
yaşadığını söyleyebiliriz. Bunlardan birincisi Makālį Mehmed, ikincisi de
Makālî Mustafa’dır.

Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü’nde Âşık Çelebi’nin
bahsettiği Makālî, yukarıda zikredilen iki Makālî’den ayrı bir kişi olarak
tanıtılmıştır. (Haluk İpekten vd. 1998: 275) . Âşık Çelebi, ikinci bir Makālî’nin
olmadığını iddia etmez. Tezkirelerde şairlerin şiirleri hakkında birbirine yakın
ifadeler kullanıldığı ve diğerlerinden ayrı bir kişi olarak değerlendirebileceğimiz
farklılık pek görülmediği için, Âşık Çelebi’nin bahsettiği Makālî’nin üçüncü bir
Makālî değil, iki Makālî’den biri olduğuna hükmedilebilir.

Şimdi Makālî Mehmed Çelebi ve Makālî Mustafa Bey hakkında bilgiler
vermeye çalışacağız.

Maķālî Mehmed Çelebi: Kaynaklarda Makālî Mehmed Çelebi ile ilgili
verilen bilgiler sınırlıdır. Bu eserlerden öğrendiğimize göre, Kanunî Sultan
Süleyman ve II. Selim devri şairlerinden olan Makālî’nin asıl adı Mehmed
Çelebi’dir. “Hammâmcı-zâde” ünvanıyla tanınan Mehmed Çelebi, Aydın
vilâyetine bağlı Alaşehir kasabasındandır. Gelibolulu Âlî, Künhü’l-Ahbâr’da
Akşehirli olduğunu, Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-şuarâ’da onun
Güzelhisarlı olduğunu belirtir.  Arap-zâde’den mülâzım olan Mehmed Çelebi,
kadılık yapmış ve Hicrî 992 (M. 1584) yılında vefat etmiştir. Onun Üsküdar’da
gömülmüş olduğu da hakkında edindiğimiz sınırlı bilgiler arasındadır. Riyâzî
Tezkiresine dayandığı anlaşılan Bursalı Mehmet Tahir Bey ise onun Edirnekapı
dışına defnedildiğini ifade eder. Attâr’ın meşhur Farsça ve manzum Pend-
nâme’sinin Kanunî Sultan Süleyman’ın oğlu Şehzade Bayezid adına yapılmış
bir tercümesi vardır. Müjgân Cunbur, Şehzade Bayezid için çevrilen Pend-
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nâme’nin, muhtemelen bahis konusu ettiğimiz Makālî’ye ait olduğunu belirtir.1
(Ahdî, 2005: 534; Kınalı-zâde, 1989: 920-921; Beyânî, 1997: 271-272; Âlî,
1994:327; Kaf-zâde, 1997: 507; Riyâzî, vr.147b; Müstakim-zâde, 2000: 403; Ş.
Sâmi, 1996: 4361; Bursalı M. Tahir, 2000: 411; M. Süreyya, 1996: 929; Tuman,
1949: 973; Bilgin, 1998:17; Cunbur, 2006: 208).

Şuara tezkirelerinde, hayatı hakkında bu kısa bilgiler verilen Makālî
Mehmed’in şiirlerine dair değerlendirmeler de yer alır. Meselâ Bağdatlı Ahdî,
“Gülşen-i Şuarâ” adlı tezkiresinde Makālî ’nin edebî şahsiyetini, şu umumî
sözlerle tarif ve tasvir eder: “Beyne’l-akrān, bülend-himmet ve rūz u şeb ŧālib -i
ma‘rifet ve žurafā içre letā’if -i reng-ā-reng ile śāĥib-i maķāl ve şu‘arā
mābeyninde şūh-ŧāb‘ u şįrįn-edā ve ĥüsn-i kelām ile nįkū-ħıśāl ve her ān eŝnā -yı
muśāĥabetde đurūb -ı emŝāl ile muķayyed ve ŧabį‘at-ı şi‘riyyesi ħūb u
merġūbdur ve kūhsār-ı ‘ālemde hemįşe Ferhād -veş ‘āşıķ-pįşe ve zāviye-i
dünyāda şįrįn-dehenler yādıyla śāĥib-i endįşe olduġuna bu eş‘ār -ı dil-keş
mālikdür.” (Ahdî, 2005, 534).

Buradan öğrendiğimize göre, Makālî Mehmed , akranı arasında yüksek
gayretli, gece- gündüz ilim ve hüner talibi, zarif kişiler içinde rengârenk
latifeler, ince manalı, nükteli ve hoş sözler sahibidir. Şairler arasında şuh
tabiatlı, demek oluyor ki serbest ve neşeli yaratılışlı, tatlı üslûplu, güzel sözlü ve
iyi huylu bir kişidir. Sohbet sırasında atasözleri, deyimler ve temsilî ifadeler
kullanmaktan hoşlanır. Şiirle ilgili kabiliyeti güzel ve rağbete mazhardır.
Şiirleri, onun bu âlem dağlığında daima Ferhad gibi âşıklığı âdet edinmiş;
dünya köşesinde tatlı ağızlı güzelleri düşünmek ve anmakla meşgul olduğunu
göstermektedir.

Makālî’nin;
“Maķālį ta‘n-ı a‘dādan ne ġam erbāb-ı irfāna
Atarlar ŧaşı elbetde dıraħt-ı mįve-dār üzre”
beyti, darb-ı mesel olmuştur. (Tahir, 2000: 411)

Makālî Mustafa Bey: Kanunî Sultan Süleyman ve II. Selim devri şairleri
arasında  Makālî mahlasını kullanan iki şairden biridir. Kayıtlara göre, bu
Makālî’nin asıl adı, Mustafa’dır. Ona ‘‘Kör Makālî’’ de denir. Makālî
Mehmed’in  Alaşehirli olduğunu bildiren kaynaklar, Makāli Mustafa Bey’in de
Alaşehirli olduğunu belirtir. Âlî, Künhü’l-Ahbâr’da bahsettiği Makālî Mustafa
Bey’in Akşehirli olduğunu,  Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-şuarâ’da
yine “Makālî-i Sânî” (İkinci Makālî) olarak bahsettiği Makālî Mustafa Bey’in
Güzelhisarlı olduğunu kaydeder. Ancak Gülşen-i Şuarâ yazarı Ahdî, bu
Makālî’yi tanıtırken, onun memleketi ve mesleği konusunda “Anaŧolı
sancaġında erbāb-ı timārdan add olınur.” demektedir.  Gelibolulu Âlî, Künhü’l-
ahbâr’da bu Makālî’nin hayatı ve geçim yolu hakkında şu bilgiyi verir: “Ve bi’l-

1 Yaptığımız mukayeseli inceleme sonucunda bu tercümenin Emre adlı bir şaire ait
olduğu anlaşılmıştır.
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cümle sene seb‘įn eŝnālarında şehzāde āsitānesine geldi. Ŧuraķ Çelebi
merĥūmun iĥsānı ile yevmiyye beş aķçe ta‘yįn olınup bölüge geçdi. ”

Nail Tuman ilave bilgi olarak onun kadı olduğunu belirtir. Makālî
Mustafa Bey, Hicrî 997 (Milâdî 1589) yılında vefat etmiştir. Onun kabri Edirne
kapısı haricindedir. Makālî Mustafa’nın vefat yılı, Sicill-i Osmânî’de Hicrî 977
(Milâdî 1569-70) şeklinde gösterilir. Nail Tuman, 16. ve 17. asır biyografik
kaynaklarında dayanağı olmadığından bu kaydın yanlış olduğunu
söylemektedir. (Ahdî, 2005: 534-535; Kınalı-zâde, 1989: 921-923; Beyânî,
1997: 272-273; Âlî, 1994:327- 328; Kaf-zâde, 1997: 507; Riyâzî,vr.147a-147b;
Kâtip Çelebi, 1971: 815; Müstakim-zâde, 2000: 403; Ş. Sâmi, 1996: 4361; M.
Süreyya, 1996: 929; Tuman, 1949: 973-974; Cunbur, 2008: 208).

Söz konusu ettiğimiz  Makālî Mustafa Bey’in şairliği ve şiirleri
hakkında Ahdî şu bilgileri verir: “Tabį‘at-ı şi‘riyyesi pür-zįver olmaġın şu‘arā-
yı nām-dārdan geçinür. Eş‘ārı ħayāl-āmįz ve güftārı emŝāl-engįz ve ŧarz-ı
ķaśā‘idle maķbūl-i merdüm-i nįk ü bed olmış ve bu bir ġazel-i meşhūr kendinüñ
icād-ı ħāśśı olduġı efvāhda meźkūr zįrā ki açar ķaparı iltizām -ı mālāyelzem idüp
pesend-i ŧab‘-ı şu‘arā ve maķbūl-i ħāŧır -ı žurafā olsun diyü ķalem-i müşgįn ile
raķam-ı rengįn ķılmış ve ‘āşıķān -ı nažar-bāzuñ ĥasb-i ĥāli ve kendinüñ şāhid -i
maķālidür.” (Ahdî, 2005: 534-535).

Riyâzü’ş-şuarâ’da (Riyâzî, vr.147b) ve Keşfü’z-zunûn’da (Kâtib Çelebi,
1971: 815), Sicill-i Osmânî’ (M. Süreyya,1996: 929) de  Makālî Mustafa Bey’in
divan sahibi olduğu ifade edilir.

Yine o asrın tanınmış tezkire yazarlarından Kınalızâde Hasan Çelebi,
söz konusu Makālî’nin şiirlerini şöyle değerlendirir: “Firāzende-i rāst-maķāl
ŧırāzende-i ħil‘āt-i siĥr-i ĥalāl naħl-bend-i gülistān-ı belāġat mürsile-peyvend-i
ĥūrān-ı feśāĥat dįde-i dil ü cānı kuĥl-i ma‘ārif ü źurūr-ı leŧā’if ile rūşenā ġavvāś-
ı le’āli-i eş‘ār olmaġın ‘ummān-ı bį-kerān-ı ‘irfāna āşnā çeşm-i cinānı bāġ-ı
ma‘rifete nergisvār nāžır ve eşcār-ı būstān-ı maķālį seĥāb-ı insicām ve bārān-ı
nezāketle ŧarį vü nāżır ŧumŧurāķ -ı elfāž ile ġāyetde muķayyed śerĥ -ı mümerred
kelāmınuñ bināsı ‘ibārāt -ı belįġa ile mü’esses ü müşeyyeddür. ‘Acebdür ki ol
ħusrev-i mülk-belāġatuñ şi‘ri kemālin bulmış iken ve kelimāt-ı ĥālet -baĥşında
cāmı raĥįķ -i raķįķ-ı nezāketle ŧolmış iken mu‘įn ü žahįri olmamaġın mānend -i
Selmān dil-şād u ħandān olmamışdur ve ġamām -ı terbiyet ü iĥsān ekābir ü
a‘yān-ı çemenzār-ı dil ü cānına hergiz bārān olmamışdur. ”(Kınalı-zâde, 1989:
921-922).

Hasan Çelebi’nin övgü dolu sözlerine rağmen, Gelibolulu Âlî, Makālî
Mustafa Bey’in iyi bir şâir olmadığı, kabiliyetinden çok itibar gördüğü, bazan
yüksek sözlerle bir matla söylediğini, fakat o mısraların mana ve nükteden
mahrum olduğu düşüncesindedir:  “İsti‘dādından ziyāde ri‘āyet olunduġın fehm
itmeyüp mezbūrı (Maķālî’yi) gerçekden şā‘ ir ve feżā’il ü kemālātı mütebādir
olanlardan śanmışdur. Gāh olurdı bülend elfāžla bir maŧla‘ dir idi. Mażmunı
yoķladuķda bir şemmesi bulunmayup yerinde yiller eserdi.” (Âlî, 1994: 328)
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Yukarıda da belirtildiği gibi  iki Makālî’den bahseden kaynaklar, her iki
Makālî’nin de aynı vilâyetten ve kasabadan olduğunu  gösterir. Kaynaklarda
Makālî Mehmed Bey’den bahsedilirken onun Arap-zâde’den mülâzım olduğu
söylenir. Tarihçi Âlî Efendi, Makālî Mustafa Bey’in de asker olduğunu söyler.
(Âlî, 1994: 328) Sicill-i Osmânî’de Makālî Mehmed Bey’in kadı olduğu
belirtilir. (Süreyya, 1996: 929) Nail Tuman, Makālî Mustafa Bey’in de kadı
olduğunu ifade eder. (Tuman,1949: 973) Riyâzî, Makālî Mustafa Bey’in,
Mehmet Tahir ise Makālî Mehmed Bey’in Edirnekapı dışına gömüldüğünü
belirtir. (Riyâzî,vr.147b.; Tâhir, 2000: 411) Bursalı Mehmet Tahir, Makālî’lerin
isimlerini karıştırmıştır. Hakkında bilgi verdiği  Makālî’nin adı Mehmed
olmasına rağmen o bahsettiği Makālî’nin ismini Mustafa olarak belirtir.
Kaynaklardaki bu karışık veriler Makâlî’leri bir birinden ayrı değerlendirmeyi
zorlaştırmıştır.

Makālî mahlaslı şairlerin hayat hikayeleri ve şiirleri birbirine karıştığı
için Makālî mahlaslı kaside ve gazellerin kime ait olduğunu tesbit etmek, çok
güç görünmektedir. Ancak Riyâzü’ş-şuarâ, Keşfü’z-zunûn, ve Sicill-i Osmânî’de
divan sahibi olarak gösterilen Makālî Mustafa Bey hakkında bilgi veren
tezkirelerde ona ait olduğu belirtilen kaside ve gazel örnekleri, bizim tesbit
edebildiğimiz bazı kasideler ve bir gazelle aynıdır. Makālî Mustafa Bey’in
divanının nüshası veya nüshaları bulunup, incelendiğinde kaynaklarda mevcut
olan kaside ve gazellerin tam olarak hangisine ait olduğu anlaşılabilir.
Elimizdeki bazı kaside ve gazel örneklerine dayanarak bu kaside ve gazellerin
divan sahibi Makālî Mustafa Bey’e ait olduğunu farz ederek
değerlendirmelerimizi bu doğrultuda yapacağız.

Hemen bütün divan şairleri gibi Makālî Mustafa Bey de kendisini
şiirlerinde över ve şairler arasında üstün bir yeri olduğunu iddia eder:

“ Ey Maķālį yine şi‘rüñ ile beyne’ş- şu‘āra
‘Āleme velveleler śalsa gerekdür nāmuñ”
Makālî Mustafa Bey’in, yazmış olduğu şiirlerle yaşadığı dönemdeki

şairler üzerindeki tesirini şunlardan tesbit edebiliriz: 16. asır divan şairlerinden
Rahmî, Makālî’nin bir kasidesine nazire yazmış2; yine 16. yüzyıl divan
şairlerinden Zihnî mahlaslı bir şair, onun ‘‘açar kapar’’ redifli gazelini tahmis
etmiştir. Makālî Mustafa Bey’in bu gazeli, Zihnî’nin tahmisinden alınıp,
aşağıda verilmiştir.

Makālî aynı zamanda hattattır. Kendisi bu hünerini
“Ben ķuluñda şi‘rden ġayrı bu ĥüsn -i ħaŧŧ ki var
Kemterin her ĥarfine biñ manśıb -ı a‘lā deger”

beytiyle ifade eder.
Makālî Mustafa Bey, incelediğimiz şi irlerinde aruzun en çok bilinen ve

sık kullanılan kalıplarını tercih etmiş; tam ve zengin kafiyeyi kullanmıştır.

2 Bu nazire Nuruosmaniye Kütüphanesi 4962 numaralı mecmuanın 6a-7a yaprakları
arasında yer almaktadır.
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Devrine göre dili fazla süslü olmayan Makālî Mustafa, bazı beyitlerde Arapça-
Farsça kelime ve tamlamaların çokça yer aldığı, ağır ve ağdalı bir dille
meramını anlatmıştır.

16. yüzyıl şairlerinden olan Makālî Mustafa Bey de padişahın ve bazı
ileri gelen devlet adamlarının  iltifatına mazhar olmak için onlara kasideler
sunmuştur. Meselâ, Âli Paşa için yazdığı kasidenin bir beytinde

“Şi‘r ile ķapuñda bulsam n’ola ‘ālį mertebe
Şi‘r ile buldı Ħayālį Ĥayderiyken ŧavķ -ı zer”

diyerek Hayâlî’nin Hayderî, yani Osmanlı padişahlarının benimsediği Ehl-i
Sünnet’e uygun olmayan “Bâtınî” bir yol tutmuş olmasına rağmen, şairliği
dolayısıyla çok ikram ve ihsan gördüğünü, kendisinin de şiirleriyle devlet
katında yüksek dereceye erişmek istediğini belirtmektedir.

Aşağıda kaside ve gazellerinden tesbit edebildiğimiz kadarıyla bazı
örnekler verdiğimiz Makālî, Kanunî Sultan Süleyman’a, Osmanlı devletinin
ileri gelenlerinden Hoca Sadeddin Efendi’ye (Hâce Efendi sıfatıyla),  Âli
Paşa’ya (Âli Paşa-yı Atîk sıfatıyla), Merhum Tâci-zâde Cafer Çelebi’ye, Mâruf
Efendi’ye, Mehemmed Emin Efendi’ye kasideler yazmıştır.

Aşağıdaki altı kaside ve “açar kapar” redifli gazel, Nuruosmaniye
Kütüphanesi’nde 4962  numarada kayıtlı mecmuadan;

“Merĥabā ey meh-i bį-mihr sevād-ı şāmuñ
  Küfr-i zülfüñ şerefi memleket-i İslāmuñ”

matlalı gazel, Süleymaniye Kütüphanesi Ali Nihad Tarlan Koleksiyonu 21
numarada kayıtlı “Mecmûa-i Eş‘âr” adlı yazmadan alınmıştır. (vr.196b)

Ķaśįde-i Merĥūm Maķālį Raĥmetu’llāhi ‘Aleyh
[Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün]
(58a) + -  + - /  + + - - /  + - + - / + + -

1         Meger ki bir gice bu nüh serāçe-i mužlem
Çü çeşm-i mūr ‘aceb teng ü tār idi muĥkem

2 Söyünmiş idi o dem tünd-bād-ı āhumdan
Çerāġ-ı māh-ı şeb-efrūz-ı mihr-i ālem hem

3 Meger ki baħt-ı siyāhum idi benüm ol şeb
Ki tįre nāle vü ķaŧ‘ā seĥerden urmaya dem

4 Neşāŧ şāhına irmişdi inhidām ol şeb
Virüp ĥarāba göñül kişverin sipāh -ı sitem

5 Ħalāśa çāre muĥāl idi ya‘ni her ŧarafum
İĥāŧa etmiş idi śad-hezār mühlik ġam
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6 Ŧolaşdı gerden-i cāna kemend-i bend-i belā
Miŝāl-i ŧurre-i pür-pįç ü tāb u ħam-der-ħam

7 Gözümde uçar idi murġ-ı ħˇābı ŧutmaġ içün
Sirişk-i dāne idi dām-ı ĥalķa-i dįdem

8 Bu ıżŧırāb ile nā -gāh ġaflet aldı beni
Bir ān uyuħu yüzin gördi dįde-i pür-nem

9 Bu źevķ u şevķ ile ol dem ķaśįde şeklinde
Dilüme geldi bu maŧla‘ metįn ü müstaĥkem

(58b)
10 Sirişk-i çeşm ile sįne ŧabl u āh u ‘alem

Serįr-i ‘aşķa benüm ħusrev-i sitāre-ĥaşem

11 Yeter bu penbe-i dāġum sifāl-i bāde ile
Başumda tāc-ı keyānį elümde sāġar-ı Cem

12 Şeh-i memālik-i nažmum zebān durur tįġum
Cihāna neşr ider aĥkāmımı devāt u ķalem

13 Benüm bu ‘arśada evvel rāfi‘ alev ey suħan a
Benüm bu dü yerde hem şā‘iriyyet ile ‘alem

14 ‘Adū-yı bed-güher etmez egerçi kim yāver
Riyāż-ı ma‘rifet içre nihāl-i bārverem

15 ‘Aceb zamāna getürdi beni bu devr-i felek
Bu gūne keŝret-i faķr u bu ne ķaĥŧ-ı kerem3

16 Velį ne fā’ide bir źerre i‘tibārum yoķ
Benüm güneş gibi şehr içre şöhre-i ‘ālem

17 Belā-yı ‘acz ile ölsek4 de kimse baķmaz hįç
Belā budur yine der her biri benüm Ħātem

18 Uyandum el yüze sürdüm didüm biĥamdillāh
Şeb āħir olmış irişmiş śabāĥ -ı ferruħ-dem

3 Bu mısrada vezin aksamaktadır.
4 Bu kelime ölseñ olarak da okunabilir.
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19 Keşākeş-i eleminden ne ġam baña dehrüñ
Felāket ü siteminden ne ġuśśa vü ne elem

20 Kemāl-i luŧf ile ma‘rūf bir efendüm var
Gedālara şeref-i iltifātı dāfi‘ -i ġam

21 Olursa andan olur derdüme benüm dermān
İrerse andan irer zaĥmuma benüm merĥem

22 Yegāne Ĥażret-i Ma‘rūf Efendi kim oldur
Güzįde-i ‘ulemā ħˇāce-i vezįr-i a‘žam

23 Odur o źāt-ı vera‘-pįşe vü śalāĥ-reviş
Odur o şāh-ı melek-ħaślet ferişte-şiyem

24 Odur o vāķıf-ı esrār-nāme-i tevĥįd
Odur o ‘ārif-i mażmūn-ı nüsħa-i ādem

25 Odur o fāris-i meydān-ı kişver-i ma‘nā
Semend-i fikrete rākib elinde nįze ķalem

26 Cenāb-ı ‘āŧıfetidir melāź-ı ehl-i hüner
Der-i sa‘ādetidir şimdi mültecā-yı ümem

27 Kelām-ı pākine ālüfte kāmilān-ı ‘Arab
Ĥadįŝ-i luŧfuna āşüfte fāżılān -ı ‘Acem

28 Büzürgvār-ı gürūh-ı ekābir-i fużalā
Şeh-i diyār-ı mürüvvet meh-i sipihr-i himem

29 Tekellüm etse olur çehre-i emel ħandān
Tebessüm etse olur ħāŧır -ı ŧarab ħurrem

30 Ħiŧāb etse sipihre buyur diye lebbeyk
Cemāda söylese śādır ola śadā-yı ne‘am

31 Seħāda şöyledir açsa ne dem ħızāne -i cūd
Kifāyet itmeye maĥśūl-ı kān-ı ĥāśıl -ı yem

32 Maķāli bende kemāhį niçe ide medĥüñ
Eyā ĥamįde-ħıśāl eyā veliyy-i ni‘am

33 Ķalem-şikeste zebān u devāt beste-dehān
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Bu i‘tiźār ile baśdum çü rāh-ı ‘acze ķadem

34 Ĥemįşe tā gele her śubĥ -dem şeh-i ħāver
K’ ide ‘adālet ile def‘-i žulm u ref‘-i žulem

35 Sarāy-ı ķadrüñe dest-i ĥavādiŝ urmaya seng
Binā-yı ‘ömrüñ ola üstüvār u müstaĥkem

Ķaśįde-i Maķālį Berā-yı Medĥ-i Ħˇāce Efendi
[Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün]

+ -  + - /  + + - - /  + - + - / + + -
1 Debįr-i ŧab‘a olup deste-i kāġıd u ħāme

Bu resme yazdı ŝenā śafĥasına ser -nāme

2 Bu gūne düzdi du‘ā riştesine dürlü güher
Bu gūne ŧaķdı güher-i gūşvār erķāma

3 Bu ŧab‘-ı pāk ile dersem n’ola tefāħur idüp
Diyār-ı Rūmda ķopdum çü ġālip A‘cām’a

(59a)
4  Dilüm mecāzi-i neşr-i kelām-ı mürvārįd

Cevāhir-i suħanum reşk-i nažm-ı şeh-nāme

5 Benüm ki ġulġule-endāz-i kişver-i suħanum
‘Aceb mi velvele śalsam bu heftumįn bāma

6 ‘Ale’l-ħuśūś ki medĥ-i cenāb-ı mevlānā
Ki farżdır anı ta‘rįf ħāśśa vü ‘āma 5

7 Yegāne Ĥažret-i Ħˇāce Efendi kim anuñ
Şeref vücūd-ı şerįfiyledir bu eyyāma

8 Odur efāżıl-ı dehr u odur o kāmil-i ‘aśr
Yanında ŧıfl -ı sebaķ-ħˇān hezār ‘allāme

9 Odur o münşi-i devrān-ı Āl-i ‘Oŝmānį
Yaraşur olsa elinde şihāb-ı zer ħāme

10 Eyā sütūde-śıfāt ü eyā ĥamįde -ħıśāl
‘Aceb mi ĥālümi geldümse saña i‘lāma

5 Bu mısrada vezin aksamaktadır.
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11 Şikeste-bāl ben ol murġ-ı bį-per ü bālüm
Ki kādir olmaya bį-dāne bir dem ārāma

12 Ŧutup ŧutup anı śayyād eyleye āzād
Oynaya dāne ucundan vara düşe dāma

13 Benüm bu fażl iledür vā dirįġ ‘ālemde
Zebūn u kįse-tehį müflis ü kühen-cāme

14 Hüner cihānda eger bā‘iŝ-i sa‘ādet ise
Yeter bu nažm-ı bedį‘üm bahāne in‘āma

15 Bu yādigār ķaśįde bu ŧarz-ı ħāśśu’l-ħāś
Ķomadı źerre ķadar ķadr-i tuĥfe-i Sāma

16 Du‘āya başla Maķālį çü bildüñ anı muĥāl
Müyesser ola bu ‘ālemde dest-res kāma

17 Hemįşe tā ki debįrān-ı ‘ālem-i ‘ulvį
Ħuŧūt-ı ħaŧ çeke bu śafĥa -i ġam-encāma

18 Cihānda ħaŧ gibi devletle pāyidār olasın
Yazıla nāmede nāmuñ vire şeref nāme

Ve lehu  Eyżan
[Mef‘ūlü Mefā‘įlü Mefā‘įlü Fe‘ūlün]

- - + /  + - - + /  + - - + / + - -
1 Bir şeb ki alup destüme elmās-ı tefekkür

Ol dem çıķarup baĥr-i suħanda niçe biñ dür

2 Dür her biri ammā niçe dür gevher-i şeb-tāb
Lāyıķ ki bu gevherden ola gūş-ı cān pür6

3 Yaķdum o gice śubĥa degin revġan-ı fikret
Etdüm niçe bįhūde ħayālāt taśavvur

4 Geh tāli‘-i naĥsumla idüp ceng ü cidāli
Geh çarħa ĥidįvāne çeküp tįġ -ı tehevvür

5 Nā-gāh görüp pįr-i ħıred didi bu ĥāli
K‘ey bikr-suħan sende nedir bunca taġayyür

6 Bu mısrada vezin aksamaktadır.
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6 Didim elem-i faķr ile āzürde-i dehrem
Didi yüri bir devlet işigine yüzüñ sür

7 Didüm ķanı bir devlet işigi ki varup ben
Yüz şevķ ile mālįde idem rūy-ı tefāħur

8 Didi der-i śadru’l-‘ulemā Ħˇāce Efendi
Kim çākeri olmaġa çeker çarħ tahassür

9 Oldur ‘ulemā ħayline serdār-ı mükerrem
Dār-ı ‘ažamet dāver-i bį-‘ucb ü tekebbür

10 Bir merd-i faķįr olsa der-i luŧfuna mensūb
Elbette ider ķadr ile eflāke taśaddur

11 Her fende ‘umūmen dür-i inşāda ħuśūśan
Ancaķ ola deryā-yı fażįletde tebaĥĥur

12 Kimdir ki añā olmaya biñ cān ile bende
Kimdir ki anı itmeye ħayr ile teźekkür

13

14 Nažmuñ güheri buldu Maķālį çü maķāmın
Şimden girü ‘ālemde süħan defterini dür

(59b)
15 Maŧlūba müyesser demidür başla du‘āya

Yüz şevķ ile dergāh-ı Ĥaķķa ŧoġrı yüzüñ sür

16 Tā encüm ile zeyn ola her şeb tutuķ-ı çarħ
Altında ķala ħalķ ‘arūsāne meh ü ħūr

17 Bāb-ı keremüñ ĥaşre degin olsa güşāde
Her tālibi maŧlūbuna ol mā’ide irgür
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Ķaśįde-i Maķālį Berā-yı Medĥ-i Meĥemmed Emįn
[Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün]

+ -  + - /  + + - - /  + - + - / + + -
1 ‘Arūs-ı  nüh tutuķ-ı zer-nigār-ı ‘iliyyįn

Yüzine çekdi meger nāz bir ŧa‘yin müşgįn

2 Çıķup serāçe -i mįnā-nümā neyledin
Neşįmen eyledi zįnet-serā-yı leylį hemįn

3 Çıķardı cāme -i zer beft-i āsumānįsin
Giyüp ķabā-yı siyeh-naķşını zamān u zemįn

4 Geh itdi her yaña gįsūlarını ħam -ber-ħam
Geh itdi nāz ile ebrūlarını çįn-ber-çįn

5

6 Ħırām idince saçar ķaśr -ı zer-nigārįden
Görünce ‘aķlı gidüp düşdi bir niçe miskįn

7 Su’āl idüp diseñ ol āfitāb-ı ra‘nā mihr
Bu deñlü kendüzini eylemek neden tezyįn

8 Murādı bu vere dāmād -ı ķadrine anuñ
Ki ol-durur şeref-i rūzgār millet ü dįn

9 Maĥall-i medĥ ü ŝenā sezā-yı ‘arż-ı du‘ā
Ĥarįf-i nükte-şinās ehl-i ‘izzet ü temkįn

10 Şeh-i diyār-ı kerem āftāb-ı evc-i himem
Sipihr-i śafā-menzilet Meĥemmed Emįn

11 Zihį zihį şeref-i merdümān-ı mülk-i ‘Acem
Ħōşā ħōşā eŝer -i pāk-i ħaŧŧ-ı Ķazvįn

12 Getürmez āyine-i tab‘-ı pāk-gerde keder
Ķanı anuñ gibi bir merdüm-i śafā-āyįn
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13 Bisāŧ-ı bāliş-i zerkār-ı ġayra baş egmem
Baña yeter eşigi ħāki pister ü bālįn

14 Ne i‘tibār benüm gibi şaħs-ı kem-ķadre
Kim anda ħusrev-i ħāver gedā-yı ħāk -nişįn

15 Kimesne ķalmadı devrinde zār illā ben
Ümįdüm o ki beni de ķomaya zār u ĥazįn

16 Elüm alup beni bir pāyeye irişdir kim
Gözüme dāne-i ħardal görüne çarħ-ı berįn

17 Dili kilįd-i künūz-ı ĥaķāyıķ -ı ekvān
Derūnı maĥzen-i genc-i deķāyıķ-ı tekvįn

18 Ĥasūd anuñla niçe ide baĥŝ -i fażl u hüner
Ŧutalum eyleye ķanı temāyüz ü tebyįn

19 Ne deñlü eyleye güncişk lāf-ı ‘anķāyı
Muĥāldir k’ola hem-zūr-ı pençe-i şāhįn

20 Var ise dest-i seħā -pįşesine reşküm yoķ
Kim i‘tiķād iderüm eger iderse yemįn

21 Niŝār-ı pāyına şāyeste bulmadum bir dür
Bu nažımda oldum Maķālį güher-çįn 7

22 Benüm ol şā‘ir-i siĥr-āferįn ki eş‘ārum
Ki aśdı gerden-i çarħa ķılāde-i zerrin

23 Ħayāli görse ħayālāt-ı nažm-ı rengįnüm
Diyeydi her biri naķş-ı nigār-ħāne-i Çįn

24 Niteki zeyn ide kevnde ‘arūs-ı mihr-i felek
Niteki seyr ide gerdūnda māh ile pervįn

25 Hemįşe mesned-i ‘izzetde ber-ķarār olasın
Hemįşe kevkeb-i sa‘d ile źātuñ ola ķarįn

7 Bu mısrada vezin aksamaktadır.
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Ķaśįde-i Merĥūm Maķālį Der Medĥ -i Tāci-zāde Raĥmetu’llāhi ‘Aleyh
[ Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün]
(81a)  + -  + - /  + + - - /  + - + - / + + -

1 Viren kemāl-i şeref şįve-i Ħudā -dāda
‘Uŧārid-i felek-i luŧf Tāci Beg-zāde

2 Cevāhir-i ħaŧ-ı Yāķūt-ķıymeti anuñ
Ne degme kānda bulınur ne degme deryāda

3 Ķılāde-i hüneri aśdı gerden-i ‘arşa
Degil hilāl görinen bu ŧāķ-ı mįnāda

4 Odur o śayrafi-i cevher-i ħızāne-i ħaŧ
Odur o zerger-i kāmil bu fenn-i zįbāda

5 Ne Tāci-zāde şeh-i kişver-i memālik-i ħaŧ
Suŧūr-ı śaf-zede ‘asker yanınca āmāde

6 Ħoşā Sikender-i gįtį-güşā-yı ħaŧŧ-ı ħaŧ
Yüritdi ĥükmüni varınca žulmet -ābāda

7 Giyāh-ı müşg biter bū’l-‘aceb kerāmetdür
Ġazāl-i ħāmesi geşt itse sįm -i śaĥrāda

8 Güm olsa gitse cihāndan uśūl-i defter-i ħaŧ
Teveccüh eylese ķādirdir anı įcāda

9 Der-i sa‘ādetidir şimdi ķıble -i küttāb
Reįs olalı o dįvān-ı śadr-ı a‘lāda

10 Külāh-ı kūşesi reşk-i ‘amāme-i ħurşįd
Firāz-ı küngüre-i ŧārem-i mu‘allāda

11 Sezādurur k’ola ŧuġrā-nüvįsi sulŧānį
Çü yoķ anuñ gibi ķānūn-şinās dünyāda

12 Sevād-ı Rūma iki Tāci-zāde virdi şeref
Birisi ĥüsn-i ħaŧ u biri şi‘r ü inşāda

13 Bu daħı gerçi degil ħāli ol fażįletde
Ġaraż ikisini temyįz durur bu eŝnāda

14 Eger ki andan eyü olsa ħoş -nüvįs üstād
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Dilā varup aña şākird olaydı Bihzāda

15 Yetişmeye ħaŧ-ı vaśfın ķurutmaġa ke sem (?)
Bu heft-tūde-i ġabrā maĥall-i imlāda

16 Faķįr ķalmadı illā ĥaķįr devrüñde
Ayaġa düşmedi kimse dilā meger bāde

17 Çü yoķ medāyiĥine bende nev‘ -i isti‘dād
Meger ‘ināyet-i luŧfı irişse imdāda

18 Benüm ķalem gibi ķan aġlamaķ dem -ā-dem işim
Müyesser olmadı gülmek bu ‘abd-i nā-şāda

19 Dilā cenābına ‘arż-ı merāmuñ it yüri var
Ġaraž ħuśūl-i murādāt ise bu dünyāda

20 Bahāne olmaġa iĥsān-ı bį-bahānesine
Bir iki beyt binā ķıl münaķķaş u sāde

21 Maķāli śıdķ ile başla du‘ā -yı devletin it
Dil-i mekārim-i źātı çü mümkin a’dāda

22 Hemįşe tā ki nüvįsendegān-ı ‘ālem-i ķuds
Ħuŧūŧ vaż‘ ide nüh-śafĥa-i mücellāda

23 Cihānda devlet ile ‘ömri pāyidār olsun
Ķabūl ola bu du‘āmuz ĥużūr-ı Mevlāda

Ķaśįde-i Merĥūm Maķālį Der Medĥ-i Sulŧān Süleymān Ħān
[Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘įlü Fā‘ilün]
(82b) - - + / - + - + /  + - - + / - + -

1 Bir śubĥ-dem ki ħusrev-i Rūm oldı āşikār
Atın ķarāra ķodı şehenşāh-ı zengibār

2 Çeng itmege sipāh-ı şeb-i bį-direng ile
Meydāna girdi ħusrev-i ħunuk felek-süvār

3 Cengāverān-ı ma’reke-ārā-yı Rūmiyān
Śaf baġladılar eyleyüp āheng -i kārzār

4 Ŧaġıldı ceyş-i zengi-i deycūr ol seĥer
Bir laĥža ķādir olmadı cenge idüp firār
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5 Sulŧān-ı śubĥ ħusrev-i ħāver zemįn-i mihr
Bir ŧōb-ı zerle aldı yedi nįl-gūn ĥiśār

6 Ķaçsa ‘adem diyārına dek mülki şāh -ı zeng
Çün teng tār-ı şeb başına oldı teng-tār

7 Beñzer aña ki ‘asker-i küffārı ceng idüp
Ķırdı geçirdi ĥażret -i şāh-ı büzürgvār

8 Sulŧān-ı berr ü baĥr Süleymān-ı şarķ u ġarb
Dārā-yı tāc-baħş -ı ħavākįn-i nāmdār

9 Oldur ol āfitāb-ı semavāt-ı salŧanat
Źerrāt-ı ‘ālem anuñ ile eyler iftiħār

10 Bezminde bir gedāsı durur kāselįs Cem
Rezminde bir ża‘įf ü zebūnı Sifendiyār

11 Cemşįd ü Keykubād’a berāber ŧutun anı
Bilmez nedir śıġār la māhiyyet-i kibār

12 Efrāsiyāb-ı ma‘reke Mührāb-ı ‘Arab’da
Behrām-ı rezm-i şāh-ı ‘adū bend-i cān-şikār

13 Şāhā bu heft kāħ-ı zer-endūh-ı felek
Ķadrüñ sarāy içre bir altun beneklü zār

14 Sensin sen ol sülāle-i śulb-i ħudāygān
Mevrūŝdur niçe atadan saña her diyār

15 Da‘vā-yı mülk idenler içinde ħaķįķaten
Kime virildi saña virilen bu iķtidār

16 Aĥsentü re’y-i śā’ib-i fikr-i daķįküñe
Ŧutduñ cihānı ķabża -i ķudret ile üstüvār

17 ‘Oŝmāniyān ki efđal -i şāhān-ı dehrdür
Yine ķamusı źātūn ile eyler iftiħār

18 Ķosŧanŧıniyye bir śadef -i baĥr-i salŧanat
Sensin içinde ol śadefüñ dürr-i şāhvār
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19 Bu şevketüñ göreydi selāŧįn-i māżiye
Her biri künc-i zāviye eylerdi iħtiyār

20 Āb üzre şol ĥabāb serį‘ü’z-zevāldir
Şemşįrüñ üzre kelle-i ħaśm-ı sitįzekār

Ķaśįde-i Merĥūm Maķālį Çelebi Berā -yı ‘Alį Pāşā-yı ‘Atįķ
[Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün]
(98a) - + - - / - + - - / - + - - / - + -

1 Ħusrev-i ħāver ki ŧurdı cāme -ħˇābından seĥer
Pāsbān-āsā ŧaġıldı encüm -i seyyāreler

2 Bād-pāy-ı çarħı çekdi mi ser -āħūr-ı ķażā
Tā binüp ide sevād-ı maġribe ‘azm-i sefer

3 Ol semendün sįmden na‘li durur şekl-i hilāl
Kehkeşān boynında bir zerrįn ķılādedür meger

4 Āferįn ceng erse çarħa ki bir zer ŧōp ile 8

Gicenüñ bunca ķılā‘ın eyledi zįr ü zeber

5 Yā meger ŧāvus-ı zerrįn-perdür olmış āşikār
Murġ dārına sipihrüñ virmek içün zįb ü fer

6 Bir nigārındır yāħūd gülgūn libāsıdır şafaķ
Ġurfesinden her seĥer gerdūnuñ olup cilve-ger

7 Yā meger ŧaġıtmaġa zāġ şebüñ minkāresin
Bir ser-āmed bāz-ı zer-peykerdir açmış bāl u per

(99b)
8 Ey felek lāzım degil dehre żiyā-yı mihr ü māh

Nūr-baħş-ı ‘adl u inśāf-ı ‘Alį Pāşā yeter

9 Dergeh-i ‘ālem medār-ı merkez-i pergār-ı çarħ
Āsumān-ı āsitānı melce-i ehl-i hüner

10 Pestdür ķadri yanında kārgāh-ı nüh felek
Kef- gece deryā-yı hilmin görse kūh-ı Ķāf eger

11 Şöyledür luŧfı ki ‘arż -ı iĥtiyāc idenlere
Şol ķadar iĥsān ider kendü ķalur muĥtāc -ter

8 Bu mısrada vezin aksamaktadır.
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12 Ħancer-i ħışmı ider śaĥrāları der yā-yı ħūn
Bād-ı ķahrı esse ķo baĥırdan tozlar ķopar (?)

13 Ger söyine cānib-i maşrıķda şem‘-i āftāb
Yaķa maġribden eger eylerse bir ednā nažar

14 Serverā gūş it kelāmum gevherin kim yaraşur
Gūşvār olsa bināgūşuñda bu birķaç güher

15 Destüñe śu ķoymaġa ĥāżır ķuluñ Hindū hemān
Māh-ı nev-sįmįn gelince āfitāb ıbrįķ-ı zer

16 Kātib-i dįvānuñ olmaġa ‘Uŧārid Müşterį
Śāĥib-i dergāhuñ olmaġı Zuĥal çoķdan umar

17 Āsitānuñ var iken devletlū Sulŧānum benüm
Bu Maķālį çākerüñ olmaķ revā mı derbeder

18 Kim durur derseñ eger bir bende-zāduñdur yine     z
Gün gibi ‘ālemde bir rūşen çerāguñdur peder

19 Ben aña şā‘ir derem kim medĥ iderler ĥażretüñ
Ĥasb-i ĥālinde dutar bir şi‘r -i ter įcād ider

20 İ‘tibārum olmasa kendü yerümde n’ola ger
Ķadr u ķıymet bulmamışdur kān içinde la‘l -i ter

21 Ben ķuluñda şi‘rden ġayrı bu ĥüsni ħaŧŧ ki var
Kemterįn her ĥarfine biñ manśıb -ı a‘lā deger

22 Şi‘r ile ķapuñda bulsam n’ola ‘ālį mertebe
Şi‘r ile buldı Ħayālį Ĥayderiyken ŧavķ -ı zer

23 Bergüźār-ı şi‘r ile gelmek tapuña serverā
Ka‘beye ħurmā iletmek gibidir Mıśra şeker

24 Niteki ħurşįd -i ‘ālem-tāb ile şeb maĥv olur
Zeyn ola ‘ālem kevākib birle her şeb tā -seĥer

25 Āfitāb-ı devlet ü ‘ömrüñ ġurūba varmasun
Kim bula źāt-ı şerįfüñ birle bir ‘ālį maķar
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Ġazel-i Merĥūm Maķālį
[ Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘įlü Fā‘ilün ]
(144a) - - + / - + - + /  + - - + / - + -

1 Dil ħānesin ġam -ı ruħ-ı cānān açar ķapar
Ħalvet-serāy-ı ħāśśını sulŧān açar ķapar

2 Seyr itdürür iki dizi lü’lü-yi şāhvār
La‘l-i lebüñ ki ĥoķķa-i mercān açar ķapar

3 Şeh-perlerini nāz ile şāhįn-i zülf-i yār
Cān murġunuñ şikārına her ān açar ķapar

4 Derbānuñ olmuş ey śanem aġyār-ı bed-liķā
Ĥayfā ki bāb-ı cenneti şeyŧān açar ķapar

5 Nažmuñ Maķālį ķomadı raġbet cevhere
Śarrāf-ı dehr bir ķuru dükkān açar ķapar

Ġazel-i Maķālį
[Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün]
(196b) + + - -  / + + - - /  + + - - / + + -

1 Merĥabā ey meh-i bį-mihr sevād-ı şāmuñ
Küfr-i zülfüñ şerefi memleket-i İslāmuñ

2 Śubĥ-ı devletdür o ruħ şām-ı sa‘ādetdür o zülf
Gözümüñ merdümi ħāl ü ħaŧ -ı ‘anber-fāmuñ

3 Ne ķadar var ise ‘ālemde oñulmaz yara
Ġālibā zaħmıdır ol ħancer-i ħūn-āşāmuñ

4 ‘Ālemüñ n’eyleyeyin genc-i firāvānını ben
Vaślı el virmeyicek sen büt-i sįm-endāmuñ

5 Ey Maķālį yine şi‘rüñ ile beyne’ş-şu‘āra
‘Āleme velveleler śalsa gerekdür nāmuñ

SONUÇ
16. yüzyıl Osmanlı Devleti’nde siyasî ve askerî sahalarda kazanılan

başarılar; ilmî, kültürel ve edebî hayata da yansımıştır. Bu çağda bütün sanat
dallarında olduğu gibi, dil ve edebiyat sahasında da büyük ilerlemeler
kaydedilmiştir. Padişahlar başta olmak üzere, ileri gelen devlet adamlarının
şairleri desteklemesi sonucu, bu asırda Osmanlılarda, şiir ve edebiyatın yüksek
bir dereceye erişmesini sağlamıştır.
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Divan edebiyatının Fuzûlî, Hayâlî, Bâkî gibi yüzlerce şair ve yazar
sayesinde son derece ileri bir seviyeye ulaştığı 16. asırda, kaynakların çoğunda
Makālî mahlaslı iki kişinin yaşadığı belirtilmiştir. Bazı kaynaklarda da bir
Makālî’nin yaşadığı iddia edilmiştir.  Yapmış olduğumuz  incelemeler
sonucunda, bu asırda Makālî Mehmed ve Makālî Mustafa adlı iki şairin yaşamış
olduğu anlaşılmıştır. Şairlerin mahlaslarının aynı olması ve kaynaklarda aynı
vilayet ve beldeden gösterilmesi, hayat hikayelerinin ve şiirlerinin
karıştırılmasına neden olmuştur. Şairlerin hayatları konusunda en ayrıntılı
bilgilerin olduğu tezkirelere ve diğer kaynaklara dayanan bilgilere ulaşılmaya
çalışılmış; şairlerin hayatları ve sanatları hakkında elde olan bilgiler
ayrıştırılarak verilmiştir. Bu iki şairden Makālî Mustafa Bey’in şiirleri için
kaynaklarda örnek olarak verilen beyitler, tespit ettiğimiz mecmualardaki bazı
kasidelerle ve bir gazelle aynıdır. Riyâzî Tezkiresi, Keşfü’z-zunûn ve Sicill-i
Osmânî gibi biyografik kaynaklarımızda Makālî Mustafa Bey’in olduğu haber
verilen divanı bulunup, incelendiğinde; bu mesele açıklığa kavuşacaktır.
Elimizde bulunan sınırlı verilere dayanılarak bu kasidelerin ve gazellerin divan
sahibi Makālî Mustafa’ya ait olduğu tahmin edilip bu doğrultuda
değerlendirmeler yapılmıştır.

Makālî Mustafa gibi yaşadığı dönemdeki şairleri etkileyen ve yazmış
olduğu şiirlere nazireler kaleme alınan şairlerin şiirlerinin neşredilmesinin
edebiyatımıza katkısı şüphesiz büyüktür. 16. asrın şiir geleneğinin ortaya
çıkarılmasında, bu dönemde yaşamış şairlerin divanlarının bulunup
incelenmesi; divanı bulunamayan veya olmayan şairlerin şiirlerinin
mecmualardan tespit edilerek neşredilmesinin yararlı olacağı kanaatindeyiz.
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