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MAKBER 
(_~) 

Abdülhak Hamid Tarhan'ın 
(ö. 1937) 

karısının ölümü üzerine yazdığı 
manzum eser. 

_j 

Abdülhak Hamid, 1883 Ekiminde baş
şehbender olarak tayin edildiği Bombay'a 
giderken eşi Fatma Hanım'ı da berabe
rinde götürmüştü. Vererne yakalanmış 
olan Fatma Hanım'ın sağlığı burada daha 
da bozulunca istanbul'a dönmek için bin
dikleri gemide hastalığın ilerlemesi üze
rine o sırada Beyrut'ta vali olan ağabeyi 
Abdülhak NasGhi'nin evine inerler. Fatma 
Hanım burada ölür (21 Nisan 1885) ve bu
raya defnedilir. Makber, Hamid'in Bey
rut'ta kaldığı kırk gün içinde yazdığı uzun 
ve tek bir şiirden ibaret eseridir (Abdül
hak Hamid'in Hatıraları, s. 166-169). 

Makber, daha sonraları "Makber Mu
kaddimesi" olarak da bilinen ve eserin 
kendisi kadar ünlü olan "Birkaç Perişan 
Söz" başlıklı mensur bir giriş ve Fatma 
Hanım'ın Beyrut'taki mezarının kitabe 
yazısıyla başlar. Asıl şiir ise esas itibariyle 
mersiye kategorisine girmekle beraber 
gerek form gerekse muhtevasıyla divan 
mersiyelerinden ayrılır. Aruzun "mef'Glü 
mefailün feGiün" kalıbıyla yazılan eser, 
"aabbaacb" kafiye düzeninde her biri se
kizer mısralık 294 kıtadan (2352 m1sra) 
kurulmuş tam bir poem karakteri göste
rir. Klasik mersiyeler arasında bu hacim de 
bir manzume olmadığı gibi nazım şekli 
de ilk defa Abdülhak Hamid tarafından 
denenmiştir. 

Muhteva olarakMakber iki ana tema 
üzerine kurulmuştur. Biri Hamid'in Fat
ma Hanım için anlattıkları. diğeri ölüm 
etrafında gelişen duygu ve düşünceleri
dir. Bütün şiirde her iki tema ve bunların 
açılımları belirli bir şemaya bağlı olmaya
rak değişik kıtalara dağılmış durumda
dır. Makber'de klasik mersiyeye, nisbe
ten dahayakın olan tema Fatma Hanım'
la ilgili kıtalardadır. Sevilen kişinin ardın 

dan onun yaşayışı. faziletleri ve kaybın
dan doğan üzüntüleri dile getiren m ersi
yelere mukabil Makber'de de Fatma Ha
nım'ın şahsiyeti, özellikleri ve hayatından 
hatıra parçaları zikredilir. Ancak klasik 
mersiyelerde daha çok toplumun değer 
yargıları ve gelenek ölçü olduğundan ölen 
kişinin şahsiyetiyi e ilgili hususlara pek az 
yaklaşılabildiği halde Makber'de Fatma 
Hanım hem hayat hikayesinin bazı parça
ları hem de Hamid'in ve çevresinin onun
la ilgili duyguları dile getirilir. Eski mersi
yelerde ölüler maşerl bir karakterde ve 
soyut kalırken Fatma Hanım gerçek şah
siyetiyle somut bir varlık olarak görün
mektedir. Burada yaşı. ailesi, evliliği, isim
leri zikredilerek çocukları, sevdiğ i şeyler. 

şairle beraber gezileri. günlük hayattan , 
nihayet hastalığı ve ölümüyle epey ayrın
tılı bir portre çizilmiştir. Fatma Hanım'ın 
hayalinin görünmesi veya onun tekrar ha
yata dönmesi tasawuru gibi duyguları 
işleyen kıtalar da aynı kategoride düşü
nüldüğünde bu tema bütün eserin üçte 
birinden fazla bir hacmi doldurmaktadır. 

Makber'in asıl önemli ve eski mersi
yelerde bulunmayan özelliğini ölümle il
gili tema ile buna bağlı metafizik ve mis
tik fikirler, isyan, tereddüt. şüphe, tövbe 
ve iman gibi duygu ve düşünceler oluş
turur. Makber'de gelenekten ayrılış ölü
mü, ölümün sebeplerini ve kaderi sorgu
lamakla başlar. Geleneksel mersiyelerde 

MAK BER 

bu dünyanın faniliği. ölümün her canlı için 
tabii olduğu, netice olarak kaderin te
vekkülle kabulü esastır. Ölümün vakitsiz 
ve kalanlar için ıstırap verici oluşundan 
dolayı biraz da müphem olan bir varlığa. 
feleğe sitem edilmekle. hatta daha ileri 
gidilirse nihayet yine feleğe olumsuz sı
fatlar ve suçlamalarla yetinilmektedir. 
Hamid'de tevekkülün yerini öteyi kurca
lama, tereddüt ve şüphe alır; sitem ise 
kadere ve Tanrı'yadır. Bu sitemin motifi, 
Türk edebiyatının Batılılaşma dönernin
de Ziya Paşa'nın "Terciibend"iyle başlayıp 
Mehmed Akif'e kadar örnekleri görülen 
Tanrı'ya (la-yüs'ele) soru sormadır. Mak

ber'in birçok kıtasında bu sorulara rast
lanır: "Ya bir kulu sevmiyar musun sen 1 
Ya böyle ölüm değil mi erken"; "Mir'atı 
mıyım celalinin ben 1 Ya aksi miyim ce
malinin ben ... Noksanı mıyım kemalinin 
ben"; "Bildik seni mukteza-yı hilkat 1 Ya 
rab bu mudur safa-yı hilkat" "Lakin o za
man dönüp derim ben 1 Dünyayı ben is
tedim mi senden". 

Makber'in otuz kadar kıtasında tek
rarlanan ve cevapsız kalan bu gibi soru
lar karşısında Hamid teseliiyi yine Tanrı' 

ya sığınmakta bulur. Bu sığınmanın en 
önemli motifi varlığın ve ölümün sırları
na aklın yetersizliğidir: "Bedbaht o haki
kat anlaşılmaz 1 Şanın bu cihanda layıkın 
bu"; "Ne akl bilir onu ne vicdan 1 Tahdld 
çıkar ne dense noksan 1 Biz hükmedelim 
ne zu'mdur bu 1 Hiç mahkemeye gelir mi 
Yezdan". Hamid'de metafizikproblemleri 
ele alan ve özellikleMakber üzerinde d e
rinleşen Rıza Tevfik'e göre onu şüphe ve 
inkardan imana döndüren agnostik kana
atleri olmuştur. 

Geleneğin dışına çıkan bütün bu aykı
rılıklar, inanan bir insanda felaket karşı
sında yaşadığı krizin bir tezahürü olmak
tan ileri gitmez. Şiirdeki bu tereddüt, 

Ölümüyle 
makberi n 

yazılmasına 

vesile olan 
Abdülhak 

Ham id 
Tarhan'ın eşi 

Fatma Hanım 
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MAKBER 

şüphe ve isyan çığlıkları arasında Abdül
hak Ham id yer yer itaatli bir tavırla inan
cını ikrar eder : "Sen Halıkımızsın ettik 
lman 1 Bir sende bulur bu ye's payan 1 
Sen varken olur mu ahiret yok 1 Yok şüp
he ki sende mağfiret çok"; "Eb' ad-ı sema
yı neyleri m ben 1 Olmazsam eğer sana 

mukarreb". Buna benzer dua, münacat ve 
teslim iyet ifadeleri eserde otuza yakın 
kıtada yer almıştır. Şiirin "Allah'a yakın
sm ey Muhammed" mısraıyla başlayan 
sonlarına yakın kıtalar ise bir na't izleni

mi verir. 

Hamid'in eserlerinin çoğunda olduğu 
gibi Makber'de de ifade gücü. şiir dilin
deki ustalık ve lirizm eserin bütününde 
aynı kuwette değildir. Özellikle eserin son 
üçte birinde tahkiye ve vak'alar çoğaldık
ça lirizm kaybolur. En lirik parçalar ise 
tabiat tasvirterinde bir çeşit panteizme 
ulaştığı. ölüm karşısında aczini dile getir
diği . isyan ve teslimiyet duygularıyla ken
di inancını sorguladığı mısralardadır. 

Makber, ilk yayımlanışından itibaren 
tenkitçi ve araştırmacıların dikkatini çek
miş. olumlu ve olumsuz pek çok görüş 
arasında Hamid'in en güzel eseri olduğu 
kadar Türk edebiyatma şekil ve muhte
va bakımından getirdiği yenilik üzerinde 
de durulmuştur (eserin değişik yıllardaki 
basımları üzerine veya başka vesilelerle 
yapılan eleştiri ve değerlendirmeler için 
bk. Enginün. s. 9-26). 

Abdülhak Hamid'in eserlerinde ölüm 
temasının başlangıcı gibi sonu da Mak
ber'le değildir. Makber'in yayımlanışını 
Türk edebiyatında yeni bir devrin başlan
gıcı olarak kabul eden Tanpınar. Garam'
daki bir hadiseye dayanarak ondaki ölüm 
temasının bir musallat fikir gibi çocukluk 
yıllarından başlayıp hayat boyu devam et
tiğini söyler. Makber'le aynı yıl yayımla
nan Ölü, Bunlar Odur ve Hacle adlı şiir 
kitapları da bütünüyle aynı tema etrafın

da şekillenmiştir (ayrıca b k. ömer Faruk 
Akün, Makber'den ÖnceAbdülhak Ha

mid'de Ölüm Temi [ doçentlik tezi, 19591. 
iü Ed. Fak. Genel Kitaplığı, nr. 6). 

Makber Abdülhak Hamid'in sağlığında 
iki defa basılmış ( 1885, 1922), daha son

ra yeni harflerledeSadi ırmak ( 1939) ve 
İsmail Hami Danişmend ( 1944) tarafın
dan yayımlanmıştır. Son defa İnci Engi
n ün bir giriş yazısıyla ve ilk iki basımdaki 
farkları da belirterek yeniden yayıma 

hazırlamıştır (İstanbul 1982, 1997). Mak
ber'in ilk seksen dört kıtası Fehmi Araba
ga tarafından manzum olarak Arapça'ya 
çevrilmiştir (Bağdat 1953). 
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MAKBERETÜ'I-MA'LAT 

(bk. CENNETÜ'I-MUALl.A). 

MAKBİLİ 
(~1) 

Salih b. Mehdi' 
b. All el-Makbili' ei-Kevkebani' 

(ö. 1108/ 1696-97) 

Yemenli müctehid alim. 

_j 

ı 

_j 

1 04 7 ( 1637) yılında Kevkeban 'ın Mak
bil köyünde dünyaya geldi. Muhammed 
b. Abdullah el-Habeşl doğum yılını 1 040 
( 1630-31), yerini de Süla olarak kaydeder. 
Zirikil ise kendisindeki el-Ebl].Cı§ü'l-mü
seddede nüshasında, müellifin bu eseri 
1 097' de ( 1686) ve elli dokuz yaşında iken 
yazdığım belirttiğini, dolayısıyla 1 038'de 
(1629) doğmuş olması gerektiğini söyler. 
Makbill Süla'da yetişti; burada, Şibam. 
Kevkeban ve 1 077'de (1666-67) gittiği 
San'a'da Muhammed b. İbrahim b. Mu

faddal, Ahmed b. Abdülhadl el-Misverl, 
Mehdi b. Abdülhadl el-Has use, Hasan b. 
Ahmed ei-Hayml ve İmam Mütevekkii
Aiellah İsmail b. Kasım gibi alimlerden 
ders okudu. Arap dili ve edebiyatı, fıkıh 
ve usulü, kelam, hadis ve tefsir konuların
da yetişerek adını duyurdu. Taklide karşı 
olması ve taklid taraftarlarını şiddetle 
eleştirmesi yüzünden San'a ulemasıyla 
arasında tartışmalar çıktı ve imam Mü
tevekkil- Aleilah ile arası açıldı. Bunun 

üzerine 1080 (1669) yılında Mekke'ye göç 
etti. Burada faydalandığı hocalar içinde 
İbrahim ei-Küröı'nin adı geçmektedir. Yö
neticilerle iyi ilişkiler kurmakla birlikte 
taklid konusundaki sert tavrı ve Mekke 
ulemasından bazılarını eleştirmesi sebe
biyle burada da şimşekleri üzerine çekti. 
Ulemanın kendisini zındıklıkla suçlayarak 
Osmanlı sultanına şikayet ettiği. sultanın 

gönderdiği bir alimin yaptığı araştırma 
sonunda olumlu bir kanaatle döndüğü 
kaydedilir. Şevkani Dağıstanlı bazı alimie
rin ondan faydalanıp izinden gittiklerini 
ve bir kısım kitaplarını naklettiklerini be
lirtir. Talebeleri arasında müctehid alim
lerden Abdülkadir b. Ali el-Bedrl'nin adı 
geçmektedir. Makbil'i Mekke'de vefat etti. 

lslahatçı kimliğiyle tanınan Makbill İs
lam dininden başka mezhebi bulunma
dığını (el-'Alemü'ş-şamiJ:.ı, s. 10), İslam '
dan ve Hz. Peygamber' e intisaptan başka 
bir şeye razı olamayacağını (a.g.e., s. 22) 
söyler. Belli bir mezhebe taassupla bağ
lanmayı , mezhebi merkez kabul edip Ki
tap ve Sünnet'i ikinci derecede görmeyi 
şiddetle eleştirir ( a.g.e., s. 48-49, 146-147, 
153. 193. 198. 203"204, 226 vd.). İctihad 
kapısının kapandığını söyleyenleri, Kitap 
ve Sünnet'i anlama yolunu kapatarak 
bunları delil olmaktan çıkarınakla itharn 
eder (a.g.e., s. 203-204, 225). Müteahhirln 
devri uleması içinde kendisi gibi düşünen 
ve belli bir mezhebe bağlılığı reddeden 
bir kimseyi ne gördüğünü ne de duydu
ğunu söyleyen Makbill (a.g.e., s. 147) çe
şitli alanlarda tanınmış birçok alim e ağır 
tenkitler yöneltir ve ilmi mevkilerini kabul 
ettiği Fahreddin er-Razi (a .g.e., s. I 34, 
145, 149, 153), Gazzal'i(a.g.e., s. 136, I 70, 
240, 244) ve İbn Teymiyye (a.g.e., s. 87, 
109) yanında Buhar( (a.g.e., s. 142), Ah
med b. Hanbel (a.g.e., s. 198) ve Ebu Ha
nlfe'yi de (a.g.e. , s. 243) eleştirmekten 
geri durmaz. Muhyiddin İbnü'l-Arabl'yi 
"sapık ve saptıran" diye niteleyerek ağır 
şekilde tenkit eder (a.g.e., s. I Ol. 158, 
I 59, 161, 170, 191, 216, 241.285 vd.) . Mak
bil'i, XIX ve XX. yüzyıllarda İslam dünya

sında görülen ıslahçı söylemin önemli ha
bercilerinden biri olarak dikkat çeker. 

Eserleri. 1. el-'A.lemü'ş-şô.mi{ı ii I§Ô.
ri'l-]Ja]f 'ale'l-ô.bô. ve'l-meşô.yi{ı. Başta 
kelam olmak üzere fıkıh, usul, hadis ve 
tasawuf konularındaki görüşlerini dile 
getirdiği bu eserinde hemen bütün iti
kadl ve arneli mezhepleri ve çeşitli alan
larda meşhur olan alimleri ağır şekilde 
tenkit etmiştir. Mekke ulemasından Mu
hammed b. AbdürresGI ei-Berzencl'nin 

yönelttiği eleştiriler üzerine de ona cevap 


