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li] RAHMi ER 

D TÜRK EDEBiYATI. XIX. yüzyıldan 
önceki dönemde yazma kitaplarda maka
le adıyla bazı yazılara rastlanmakla bir
likte (Banarlı. s. 239) daha çok tasawuf 
önderlerinin bir kısım sözlerini ya da soh
betlerini derleyen ve "makalat" adıyla ta
nınan eserler de bulunmaktadır. Bunla
rın içinde Hacı Bektaş-ı Veli'ye izafe edi
len, aslı Arapça Malfal dt en tanınmışla
rındandır. Eser. tamamı elde bulunma
yan Arapça aslıyla değil nesir çevirisi ve 
bundan yararlanılarak Hatiboğlu'nca ha
zırlanmış manzum metni yoluyla meşhur 
olmuştur. Makdldt-ı İsmail Hakkı (Bu
lak 1257; İstanbul ı 288). MakCildt-ı Haz
ret-i İmam Ca'ferü's-Sddık (İstanbul 
I 288) gibi aynı bağlamda ele alınabilecek 
basılı eserler de bulunmaktadır (Özege, 
lll. ı 000- I 00 I ) . 

Diğer milletlerde olduğu gibi Türk ya
yın hayatında da modern anlamıyla ma
kale gazeteyle beraber XIX. yüzyılda orta
ya çıkmıştır. Bunların ilk örnekleri 1840'lı 
yıllarda ilk Türkçe gazetelerden Ceride-i 
Havddis'te ilim, ahlak ve edebiyat üzeri
ne bir kısmı imzasız olarak kaleme alınan 
metinlerdir. 1860 yılından itibaren Şina
si' nin. Agah Efendi'yle birlikte çıkardığı 
Tercüman-ı Ahvdl ile daha sonra kendi 
başına yayımladığı Tasvir-i Efkdr'da 
(ı 862) bazılarına imza koyarakyazdığı 
başmakaleler, hem bu türü n ilk yetkin 
örnekleri olması hem de siyasi ve içtimal 
meselelere eğilmesiyle dikkat çekmekte
dir. Aynı dönemde Ziya Paşa Muhbir ve 
Hürriyet, Namık Kemal Tasvir-i Efkdr, 
Hürriyet ve İbret, Ali Suavi Muhbir ve 
uıam gazetelerinde tartışmalara da ko
nu olan siyasi ve edebi muhtevalı maka
leler yazmışlardır. Ahmed Midhat Efen
di, Ebüzziya Mehmed Tevfik, Şemseddin 
Sami, Muallim Naci ve Beşir Fuad aynı de
virde makale türünde eser vermiş diğer 
yazarlardandır. Bu makalelerin bir kısmı 
daha sonra kitap halinde basılmıştır. Şi-

408 

nasi'nin Müntehabdt-ı Tasvir-i Efkdr 
(seçen Ebüzziya Tevfik, istanbul ı 3 ı I). 
Makaleler (haz. Fevziye Abdullah Thnsel, 
istanbul I 960); Namık Kemal'in Maka
ldt-ı Siydsiyye ve Edebiyye (İstanbul 
1327), Ndmık Kemal ve İbret Gazetesi 
(haz. Mustafa Nihat Özön, istanbul I 938); 
Ahmed Midhat'ın Müntehabdt-ı Ahmed 
Midhat (HI, istanbul I 306-1307); Mual
lim Naci'nin Yazmış Bulundum(istanbul 
I 30I ). Muallim (İstanbul I 303) gibi eser
Ieri bunların belli başlıcalarıdır. Bu dö
nemde makaleden daha çok ilim, ahlak, 
edebiyat ve siyaset konularıyla ilgili ga
zete yazıları anlaşılmıştır. 

Bu tarz makale yazarlı ğı yanında Mec
mua-i Fünun ve Hazine-i Evrak gibi ilk 
ilmi muhtevalı dergilerle başlayan maka
le yazarlığının ll. Abdülhamid devrinde 
dergilerin çoğalmasıyla mahiyeti genişle
miş ve gelişmiştir. Daha sistematik hale 
gelen edebi tenkit, sanat ve sanat felse
fesi konuları etrafında Edebiyat-ı Cedlde 
dönemi makale yazarları arasında Cenab 
Şahabeddin (N esr-i Harb Nesr-i Sulh, Der
saadet 1334; Evrak-ı Eyyam, Dersaadet 
I 331 ), Tevfik Fikret (Dil ve Edebiyat Yazı
ları, Ankara 1987) ve Hüseyin Cahid (Kav
ga/arım, istanbul I 326) yer almaktadır. 

Özel!ikle ll. Meşrutiyet'ten sonra Avru
pa ilim ve metotlarının Türkiye'ye akta
rılması çalışmalarının belli bir safhaya gir
mesiyle Rıza Tevfik (Rıza Tevfik'in Tekke 
ve Halk Edebiyatı ile İlgili Makaleleri, 
haz. Abdullah Uçman, Ankara I 982; Rıza 
Tevfik'in Sanat ve Estetik/e İlgili Yazıları!, 
haz. Abdullah Uçman, istanbul 2000), Ziya 
Gökalp (Makaleler !-IX, Ankara 1976-1980) 
ve M. Fuad Köprülü (Edebiyat Araştırma
ları, Ankara I 966) gibi ilim ve fikir adam
larınca dünyadaki örneklerine uygun, dip
not! u, kaynakçalı ilmi makaleler de ya
yımlanmaya başlanmıştır. 

Bu arada ilimle uğraşan belli bir kesi
mi ilgilendiren alan dergilerdeki araştır
ma ürünü makaleler dışında gazete ve 
dergilerde siyaset, edebiyat ve sosyal ha
yatın problemleri başta olmak üzere her 
konuda baş muharrirler ve diğerleri tara
fından makale yazarlığı bir meslek haline 
dönüşerek Cumhuriyet'ten sonra da de
vam etmiştir. Tanınmış makale yazarları 
arasında Süleyman Nazif. Ali Kemal (Ma
kaleler, haz. Hülya Pa la, istanbul 1997). 

Abdullah Cevdet, Mehmed Akif Ersoy 
(Mehmed Akl{ Ersoy 'un Makaleleri, haz. 
Abdülkerim-N uran Abdülkadiroğlu, Anka
ra 1990). Yahya Kemal Beyatlı (Eğil Dağ
lar, İstanbul 1975; Edebiyata Dair, istan
bul I 971; Tarih Musahabeleri, istanbul 

1975). Ahmet Ağaoğlu, Yakup Kadri Kara
osmanoğlu, Refik Halit Karay, Falih Rıfkı 
Atay, Necmettin Sadak, Nizarnettin Nazif 
Tepedelenlioğlu, Ali Naci Karacan, Hakkı 
Tarık Us, Refi Cevat Ulunay gibi isimler 
bulunmaktadır. 

1960'1ı yıllardan sonra gazetelerde baş
makale formu alışılmış özelliğini yavaş ya
vaş kaybederek bu yıllara kadar fıkra de
nilen türle birleşip köşe yazısı şeklinde 
yaygınlaşmıştır. Bu tip fıkra ve köşe ya
zarları arasında Burhan Felek, Necip Fazı!, 
Peyami Safa, Abdi İpekçi. Bedii Faik ve 
Ahmet Kabaklı sayılabilir. 

Günümüzde makale denildiğinde belli 
ölçülere göre yazılmış . dergilerde yer alan 
ilmi ve fikri yazılar anlaşılmaktadır. Ah
met Harndi Tanpınar, Hilmi Ziya Ülken. 
Mümtaz Turhan, Remzi Oğuz Arık. Cemi! 
Meriç, Nurettin Topçu, Mehmet Kaplan, 
Erol Güngör bu tür yazılarıyla tanınmış 
isimler arasında yer alır. Süreli yayınlar
daki ilmi makalelerin tesbiti yolunda atı
lan en önemli adım, her zaman düzenli 
çıkmamış olsa bile 19S2'de Türkiye Ma
kaleler Bibliyografyası'nın yayımlan
maya başlanmasıdır. 
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Iii ALiM KAHRAMAN 

D FARS EDEBİYATI. Arapça makale, 
Farsça'da belirli bir konu üzerinde yazılıp 
söylenen şeylerin bütünü için Farsça sü
han (söz). güftar (deyiş), nevişte (yazılı 
şey) ve Arapça kelam, kavl kelimeleriyle 
birlikte kullanılmıştır. Kelimenin zamanla 
anlam değişikliğine uğradığı görülmek
tedir. Nitekim bir sCıfinin meclislerinde 
söylediği, müridieri tarafından tesbit edi
len sözlerini içeren kıtapiara bunun ço
ğulu olan "makalat" denilmiş (Ma~alat-ı 
Şems-i Tebrlzl, Ma~alat-ı 'Ala'üddevle-i 
Simnanl), Nizarnl-i ArCızl'nin Çehdr Ma
]fdle'sinde olduğu gibi bir kitabın bölüm
lerine de aynı ad verilmiştir. Makale bu 
anlamları dışında Fars edebiyatında "ko
nuşma, söyleşi, tartışma, ağız kavgası" 

manalarında da kullanılmıştır. 

Fars edebiyatında makale türü XIX. 
yüzyıla gelinceye kadar daha çok tavsife, 
temsile ve öğüt vermeye dayanıyor, bu 



sebeple de kanıt getirmeye ve bu kanıt
lara dayanarak sonuç çıkarmaya daha az 
yer veriliyordu. Kaçar hanedam dönemin
de İran Avrupa teknolojisi, Batı bilimi ve 
yeni düşünce akımları ile tanıştı, başta 
siyasi akımlar olmak üzere birçokyeni dü
şünce ülkeye girdi. Yeni kurulan darülfü
nun bu akım ve düşüncelerin yayılmasın
da etkili oldu . Yazarların. baskıcı rejime 
karşı bir özgürlük ve ilerleme bilincinin 
doğmasını sağlamak amacıyla makalele
rini halkın kolayca anlayabileceği bir dille 
yazmaya çalışmaları dilde sadeleşmeye 
yol açtı. 

Cemaleddln-i Efganl, Ahundzade Mir
zaFethAli ve Melkum Han'ın sert eleşti
riler ihtiva eden makaleleri İran'da meş
rutiyet döneminin başında yeni düşünce 
ve hareketlerin doğmasında etkili oldu. 
Bunların dışında Ali Ekber Dihhuda'nın 
"Çerend ü Perend" başlıklı gazete maka
Ieleriyle Seyyid Muhammed Ali Cemalza
de'nin "Yekl BOd Yekl NebOd" adlı makale
ler toplamı edebi ve sosyal eleştiride ger
çekçiliğe ve dilde sadeliğe yönelen bir 
akımın doğmasına zemin oluşturdu . Sa
de yazma zevki anlaşılması güç Arapça 
kelimelerin dilden atılmasını sağladı. Za
manla Farsça makaleler teknik ve muh
teva bakımından İngilizce 'de "article", 
Fransızca'da "essai" denilen makalelerin 
düzeyine ulaştı. Meşrutiyet döneminden 
sonra halkın siyasal ve sosyal sorunlara 
karşı ilgisi artınca makalelerin konularını 
daha çok vatan severlik ve toplumsal 
eleştiriler oluşturmaya başladı. 

Fars edebiyatında makaleleri tarihi ge
lişim sürecini göz önünde bulundurarak 
konularına göre şu gruplara ayırmak 
mümkündür: 1. Edebi makaleler. Klasik 
İran edebiyatında Hakanl-i Şirvanl'nin 
münşeatındaki mektuplar, Hamidi'nin 
Ma./:Hlmôt'ında görülen konularla Sa'dl-i 
Şlrazl'nin Gülistôn'ındaki hikayeler, mo
dern İran edebiyatında Abdülhüseyn-i 
ZerrlnkOb'un Nalfş b er Ab adlı eserinde
ki "Der Cüst u COy-i İnsan " başlıklı maka
Iesi bu türün örnekleridir. 2. Araştırmaya 
yönelik ilmi makaleler. Bir olay, bir eser. 
bir kişi veya bir konu hakkındaki incele
meler bu grupta yer alır. Makale niteliği
ni taşıyan yazılar bir araya getirildiğinde 
"makalat" veya "mecmOa-i makalat" adı
nı alır: Malfiilôt-ı Talfizade, Malfalat-ı 
Kesrevi gibi. Bir araya getirilen seçme 
makalelere "güzlne-i makaleha" denilir. 
Bazı makale mecmuaları ise içindeki ma
kale sayısına göre adlandırılır: Bist Ma
lfiile-i Kazvini, Bist Malfiile-i Talfizade, 

Çend Malfiile-i Naşrulliih-i Felsefi gibi. 
3. Gazete ve dergilerde yayımlanan ma
kaleler. Özellikle gazetelerin ilk sayfasın
da yayımiamyorsa "sermakale". birkaç 
sayı devam ediyorsa "makalat-ı müsel
sel" veya "silsile-i makaliW adı verilen bu 
tür makaleler siyasi, iktisadi, kültürel ve 
tarihi nitelikteki konuların yorumlama
larını içerir. Bunlara nakd (tenkit), tebliğ 
(propaganda) ve agehl(il an) gibi türler 
de eklenebilir. 4. Hikaye yönü ağır basan 
makaleler. II (VIII) ve III. (IX.) yüzyıllara 
kadar uzanan bu tür makaleler daha çok 
halk hikayeleri tarzında manzum ve men
sur olarak yazılmıştır. Merzübanname, 
Tutiname, Bal]tiyarname ile Hint kö
kenli Kelile ve Dimne bu türün ilk ör
nekleridir. s. Edebi eserlerle ilgili eleştiri 
makaleleri. 6. M izah ve eğlence yönü ağır 
basan makaleler. 7. Ahiakl ve dini konu
larla ilgili makaleler. 

İran edebiyat. tarih ve kültürüne dair 
eserler için bibliyografyalar hazırlanmış
tır. Bunlardan free Efşar'ın derlediği, 1915 
yılından itibaren yazılan makalelerin bir 
bölümünü içine alan Fihrist-i Malfiilô.t-i 
Farsi ile (üç ci lt) Mahyar-i Neva'nın Ki
tab-ı Şu'ara-yi !ran (7 ci lt) adlı eserleri 
önemlidir. 
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MAKAM 

(bk. CAH). 

MAKAM 
( ı"lA.c.Jf) 

Kararlı ve düzenli çabalarla 
kazanılan ahlak ilkesi 

veya süliikün mertebeleri anlamında 
bir tasawuf terimi. 

_j 

_j 

Sözlükte "ayak üstü durulacak yer, ika
metgah, mertebe. mevki" gibi anlamlara 
gelen makam kelimesi tasavvuf terimi 
olarak ahlak ilkeleriyle süiQkün mertebe
Ierini. velllerin kabirierini veya sembolik 
türbelerini ifade etmektedir. Kur'an'da 
rabbin (er-Rahman 55/46; en-Naziat 79/ 
40), meleklerin (es-Saffat 37/164). Hz. İb-

MAKAM 

rahim'in makamından (ei-Bakara 2/1 25). 
takva sahipleri için güvenli bir makamdan 
(ed-Duhan 44/51) ve kerim makamdan 
(eş-Şuara 26/58; ed-Duhan 44/26) bahse
dilmekte, Hz. Peygamber'in övülmüş bir 
makam (makam-ı mahmud) sahibi olduğu 
bildirilmektedir (el-i sra ı 7/79). Övülmüş 
makam ifadesi ezan duasında da geç
mektedir (Buhar!. "Ez;an", 8; Tirmizi. "Şa
lat", 43; Nesa!, "Eıan", 38). 

Tasavvufta makam kavramı III. (IX.) 
yüzyıldan itibaren mücahede ve sü!Qk 
kavramına bağlı olarak doğmuştur. Ta
sawufi anlayışa göre nefis günah ve kö
tülüklerden mücahede ve riyazetle arın
dırılabilir. Günah ve kötülüklerden aşama 
aşama uzaklaşan salikin yaşadığı sevinme 
ve üzülme gibi bir anlık duygusal değiş
melere hal, halin sürekli ve kalıcı oluşuna 
makam adı verilmiştir. Makam. düzenli 
ve disiplinli bir gayret sayesinde halin is
tikrar ve süreklilik kazanmış şeklidir (b k. 
HAL) . Bununla birlikte hallerin ancak bir 
kısmı makama dönüştürülebilir. Mesela 
ara sıra işlediği günahlardan dolayı piş
man olan bir salik disiplinli ve düzenli ça
ba ile pişmanlık duygusunu sürekli ve ka
lıcı duruma getirince bu hali makama dö
nüşmüş olur. Seyrü sü!Qk bir anlamda in
sanın, yaratılışında var olan iyi huy ve te
miz duygularını kalıcı ve sürekli bir duru
ma getirmeye çalışmasıdır. Bu da hallerin 
makama dönüşmüş olması demektir. Öte 
yandan hal ile makam arasında bazı fark
lar bulunduğu kabul edilmiş , genellikle 
sevinme, üzüntü, rahatlık ve sıkıntı gibi 
duygular hal: zühd, tövbe, sabır, şükür ve 
takva gibi dini ve ahlaki ilkeler makam 
olarak adiandınimıştır (Serrac, s. 65; Ku
şeyrl, s. ı 91 ). Hal ile makam arasındaki 
bir fark halin ilahi bir Iutuf olarak görül
mesi, makamın ise çalışarak bir süreç 
içinde kazanılmasıdır. Bazı sütilere göre 
haller de makamlar gibi kalıcı olabilir. 
Bunlar bir halin daha başka haller içerdi
ğini düşünürler (Kuşeyrl, s. 94) . 

Mısır'da ZünnQn ei-Mısrl , Horasan'da 
Bayezld-i Bistaml ile Şakik- i Belhl. Bağ
dat'ta Seri es-Sakat! tasawufi hal ve ma
kamlardan bahseden ilk sQfilerdir. Ebü'I
Hüseyin en-Nuri Malfiimatü'l-lfulCıb adlı 
eserinde kalp, fuact, sadr ve Iüb makam
larından bahsetmiştir. Ona göre sadr İs
Iam' ın, kalp imanın. fuad marifetin, Iüb 
tevhidin kaynağıdır. EbQ Bekir el-Kettani 
ise bazısı nur, bazısı zulmetten olmak 
üzere Allah ile kul arasında bin makamın 
bulunduğu kanaatindedir (Herevl, s. 49. 
439). Makamlar hakkında sQfi müellifle-
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