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GELİBOLULU MUSTAFA AL! ve BAKI'NİN 

MÇ)NASEBETLERİ [Künhü'l-ahbar ve Divanlanna Göre] 

İ. Hakkı AKSOYAK* 

XVI. yüzyılın büyük şairi Bill, 1526 yılında İstanbul'da dogmuş, daha 
hayatta iken "Sultanü'ş-şuara" unvan~yla şöhret bulmuştur. Babası Fatih c·amii 
müezzinlerinden Mehmet Efendi' dir. Baki bir süre saraç çıraklığı yaptıktan 
sonra, medresede derslere devam etmiş, meşhur müderrislerden "Ahaveyn" 
lakabı ile tanınan KaramaDlı Ahmet ve Mehmet Efendilerden ders görmüştür. 
Ders arkadaşlan arasında Nevi, Üsküplü V8Jih1 ve tarihçi Hoca Saadetlin 
bulunmuştur. Hacası Karaman h Mehmet Efendi hakkında söylediği "Sünbül" 
kasidesi, şöhretinin daha da artmasını sağlamıştır. B ili bu arada devrin büyük 
şairi Zau (ö. 1545)'nin Bayezıt Camii avlusundaki küçük remilci dükkaruna sık 
sık uğramış ve zau'nin de en takdir ettiği kişi olmuştur. 

Bakl, 1553'te Kadızade Şemseddin Ahmet Efendi'den dersler almaya 
başlamış, ilme büyük değer veren bu zat da Baki'yi himaye etmiştir. Şair, onı,ın 
yardımlaoyla Süleymaniye binalarının yapımına nezaretçi olarak tayin. edilmiş 
ve bu görevde bir yıl kalmıştır. 1555 yılında Nahcivan seferinden dönen Ka
nuni Sultan Süleyman'a sunduğu altmış beyitlik kasidesinde sultanın yardım ve 
ihsanlarını istemiş; böylece sultanın takdir ve iltifatlanna ilk defa bu kasidesi ile 
mazhar olmuştur. Hayatı tayin ve azillerle geçen Baki, çok istediği "Şeybülis
lamlık" makamına erişerneden 1600 yılında vefa~ emiştir (KÜÇÜK, 1988, 
1-9). 

Baki'nin Divan'ı, Fezailü'l-cihad, Mealimü'l-yakiıi veFezail-i Mekke ol
mak üzere dört eseri vardır. Bill divanını, ilk defa Kanuni Sultan SUleyman'ın 
isteği ile onun sağlığında tertip etmiştir.Daha sonra, yazdığı yeni şiirleri de 
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ilave edilerek değişik tarihlerde divanın yeni ve farklı tertipleri ortaya konul
muştur. 

. Blli, daha gençliğinde erişilmez bir şöhrete ulaşmıştır. Hayatta iken 
"Sultanü'ş-şuara" unvanını alan bu büyük şairin üzerinde Şeyhi, Necati, Ahmet 
Paşa, Hayali ve Zati gibi şairlerin etkisi vardır. Baki, Nişani, Adnl, Gazali, 
İshak Çelebi, Şevki, Bursalı Safi, Şamluoğlu Mustafa Beğ, Kadri Çelebi, 

. Karamanlı Nizami, Talli, Usuli'; Bursalı Rahmi, Muhibbi, S fiz! Çelebi, Mesihi, 
Ubeydi, Ulvl ve Şant ... gibi şairlere de nazireler söylemiştir. Baki'nin ga
zellerini tahmis ve tesdis eden şairlerden bazılan şunlardır: Nevi, Nali, Halis, 
Azeri Çelebi, Fürı1gi, Firdevsi, Sam, Vahdeti, Zihnl, Ulvl, Bursalı Cinani, 
Şeyhtilislam Yahya, Nevizade Atayi, Riyazt, Nefi, Tıffi, Sami, Neyü, Nedim, 
Seyyid Vehbi, Nazim, Sürftri, Hoca Neşet, Gubari, Tabi... (KÜÇÜK, 1988, 
30-33). 

Baki'nin sanatından etkilenen şairler arasında Gelibolulu Mustafa Aıt de 
sayılmaktadır (KÜÇ~. 1988, 32; Haluk (İPEKTEN, 1997, 53). Ali, 1541 
yılında Gelibolu'da doğdu. Şehzade Selim'e divan katibi oldu. Divan katibi 
olarak Halep ve Şam'a gitti. Ancak gözü daima yüksekte idi ve devamlı olarak 
halinden şikayet ediyor; nişancılık yahut Mısır' da bir sancak bey li ği istiyordu. 
Uzun çabalan sonucunda Amasya sancak beyliği ve Rum defterdarlığı ile 
yetinmek zorunda kaldı. Sonrasında Cidde sancak beyliğine tayin edildi. Muh
temelen 1600 yılında bu görevdeyken vefat etti. Tarihçiliği ile büyük şöhret 
kazanan Aıı, edebi faaliyetlerini de hiçbir zaman buakmamıştır. Onun sayısı 
altınışı geçen eserlerinden en önemlileri şunlardır: Künhü'l-ahbiir, Dört Türkçe 
Divan, Farsça Divan, Mihr ü Mah, Tuhfetü'l-uşşak, Riyazü's-saliktn ve Mihr ü 
Vefa ... Ali'nin Riyazii's-salikfn (ARSLAN-AKSOY AK, 1996) ve Tuhfetü'l
uşşak (AKSOY AK, 2003), mesnevileri ile 10 kadar risalesi tarafımızdan 
yayınlandı. Prof. Dr. Mustafa iSEN'in danışmanlığında şairin dört divanın
daki şiirleri bir divan haline toplayarak doktora tezi yaptık (AKSOY AK, 1999, 
1-1550). Dört divanından biri olan Varidatü'l-enika'nın neşri hakkında ise bir 
değerlendirme yazısı kaleme aldık (AKSOY AK, 2000, 223-236). Bu makale
mizde de Baki ve Alt'nin birbirleri hakkındaki düşüncelerini Divanlanndan ve 
Künhü 'l-ahbar'mdan tespit etmeye çalıŞacağız. 

Baki ve Aıt ile münasebetlerini Divanlarında ve Künhü 'l-ahbfir'ında 
görmek mümkündür. Au, Künhü'l-ahbtır'da kendisini Bill ve Nevi ile karşı
laştırır. 
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"O asnn eski şairlerinden olup Rumeli Kazaskerliğinden aziedil
miş olan Baki ve mollalar zümresinden olup şebzadelerin hoca
lığında bulunan Molla Nevi de cülılsiye kasideleri yazmış olan 
şairlerdendir. Bu ikisi seçme ve parlak şiirler yazan kimseler olup 
bu hakirio yaşına göre onlar ak sakallı ve gün görmüş kocalardır. 
Bu duacı onlara nispetle iki def~ ağlayıp sıziayarak kendiliğinden 
köşeye çekilmiştir. Onlar yalnız divan ve birer tane kitap telifi ile 
ün kazan mışlardır. B u değersiz, Farsça ve Türkçe beğeniimiş dört 
divan, kitap ve risalelerden elli taneye yakın eser ile yüksek şöhret 
sahibi oldum. Ulema zümresinden Mevlana Tabi "her ak sakallı ya 
marifet yolunda uymak diye bir şey yoktur" diyerek onların 
kasidelerini ehemmiyetsiz bulmakta, ancak cü!ılsa ait beşer, onar 
beyitleri olup benim kasideyi baştw sona cülılsa müteallik beyitler 
ve saltanat tebrik:ine ait kelimelerden ibaret görmekle tarafundan 
aşağıdaki kıtanın yazılınası uygun görüldü: 

Pfrtin-ı hiinkô.h-ı belfıgtit ki hliliya 
Birisi Nevfdiir biri Baki-i nfimdar 

Vasfı cülUsda ;ah-i civan-haht-ı asr ile 
Her biri bir kaslde diyüp buldı iştihlir 

Bir şah-i kamil anlara galib gelüp veli 
Aiflik itdi anda hıredmend-i nizgar 

Tab m pesend idüp didi bir ehl-i tab anun 
zat-ı .ulüvvin eyler ise iktiza ne var 

Ali ki şimdi hüsrev-i mülk-i sühan durur 
Eşar-ı paki sikke~i navna yeter şiar 

H ilanet nedür didüm, d idi pir-i hıred bana 
Eft.Wı olur cevfiza bile kadr-iitibar (ATSIZ, 1968, 55) 

Kasideler padişaha vardı. Yüksek caizelen ve riayetleri kasideyi tertip 
edenin himmetine göre olup yani cihan padişahı, sözün güzel manasını başkala
nodan ayırmak için bir saatlik düşünce tutsaklığına düşmeyi layık görm~diler. 
Her ne kadar kaside gönderdilerse o suretle itibar ettiler. Rumeli Kazaskerliğin-
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den aziedilmiş olan Mevlana Blli'ye mansıbı yine verildi. Molla NevTye de, 
Osmanlı kanunu ile tekaüt iken şehzadelerin öğretmenliğindeki gündelik maaş, 
irsaliye ve salyanelerini tamamlamiık suretiyle tayin ederek inayerlerinin 
çokluğundan dolayı değer vermiş oldular. Şanlı babalarının birkaç hazineye 
defterdar kıldığı bu duacıya ki, sonradan buyruğa uyarak iki kere Yeniçeri 
Katipliğini bir defa Defter Eminliğini kabul edip cülus sırasında da yine 
katiplikte bulunmuştum, "isterse o katiplikle mütekait olsun ve 200.000 akçalık 
haslar tayini ile değeri yükselsin" diye buyurdular. Fakat bu iş Künhü 'l
ahbilr'ın telifine engel olacağı ve çok meşguliyeti bulunacağı için ister istemez 
vazgeçip Mısır Defterdarlığını istedim ve saygıdeğer Haremlerine şu manzu
meyi gönderdim": 

Ey aziz-i dü-cihan, Yusuf-i sıddfk-nişiin 

Eyle Alf kulını memleket-i Mısr'a reviin 

Şekkeristiinı sakın ziiga düşürme şCıhum 
Adl ü diidun ide tCı e/ıl-i dilan istishan 
(ATSIZ. 1968, 55-56) 

Aıı, Mısır'a gitme isteğini belirttikten sonra padişahtan "şekeristanı 
kargaya düşürmemesini" ister. Babasının çirkin sesli bir müezzin olmasından 
dolayı Blli'nin Kargazade diye anılclığını biliyoruz. Ali, beyine zağ yani karga 
kelimesi ile Blli'yi kasdediyor. 

Arı, Bill'ye karşı duyduğu olumsuz düşüncelerinin derecesini giderek 
artınr. 

"Bundan sonra bazı kadılar ve müderrisler Mevlana B akl' den 
şikayetle durumlanDI bildirdiler. Hatta padişaha birkaç defa 
yazılar sundular. Bundan dolayı azlolundu. Kuvvetten düşmüş 
bir ihtiyar olduğu için kanunlan üzere 150 akça gündelikle tekaüt 
buyruldu. Bununla beraber "insanoğlu yaşlandıkça hırsı ve isteği 
gençleşir" hadisi gereğince azlinden dolayı huzursuz oldu. O 
sırada saltanat makanuna tariz ile şöyle bir gazel söyleyip edepten 
dışan çıktı diye vezirler arasında kınandı." 

Müşkil imiş ki dil-rüba tzfl ola dil-sitô.n ola 
Aşzk-z ziir-ı mübtelii pfr ola nii-tü.van ola 
(ATSIZ, 1968. 56-57) 
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"Sultan Murad'a Virilmişdür') başlığı taşıyan bir gazelinde All, gazeline 
Sultan Murat'a seslenerek başlar. Başlangıç beyitlerinde padişahin herkesi 
mutlu etmek için neler yapması gerektiğini belirtir. Sonra şair, All ve Bill'yi 
meclisine davet ederek imtihan etmesini ister. All, son beyitte Au vü Baki' sin 
ibaresini çok ustaca kullanmıştır. Öncelikle Ali ve Baki'nin iki şair olduğu 
açıktır. Aynca Ali kelimesinden şairlerin en değerlisi; Baki kelimesini geride 
kalanlar anlamında kullanarak kendisini öne çıkarmış Bill'yi en geride kalanı 
olarak sıralamıştır. 

Sultan Murad'a Virilmişdür 

Herkesını kalbinde sultanımı mekôn itsen n 'ola 
Kimse ganıgfn kalmasa hep şadman itsen n' ola 

Saltanat deryiisı cilş i tse nesim-i lutf ile 
H erkesi bir katresinden kôm-ran i ts en n' ola 

Adi ile Nfişfrvan anıldı Hatenı clid ile 

Sen dahı kanıiller ihyasm ayan itsen n ' ola 

Saltanat bôkf de gül bir namdur bôkf kalan 

Haşre dek dünyada namwı dastan itsen 1ı'ola 

Yokladwı miyar ile elıl-i hıref kısmın tamanı 

Şimdi meyl-i cüst ii cı{y-ı şail·an itsen n' ola 

Anlanm Alf vii Bakf' sin getiirsen bevnüne 
Ol iki üstadı bir bir imtihan itsen n 'ola 

(AKSOYAK. 1999, 1350) 

"Sultan Murad'a Virilmişdür" başlığı taşıyan diğer gazelinde, azlinden 
duyduğu üzüntüyü dile getirir ve mansıp talep eder. Padişabtan divan sahibi 
şairleri toplayıp bir divan tertip etmesini ister. Şairler için devletin üst kademele
rinde görev ister. Kuran'da da aynı konuya temas edildiğini vurgular. Padişa
hın sarayının gül bahçesinde iki üç bülbülü olduğunu söyleyerek konuyu 
kendisine getirir. Ali'nin bu gazelinde önce kendi ismini sonra Baki ve Nevi' nin. 
isimlerini anınasından adı geçen şairleri beğenmekle birlikte kendini onlann 
önünde gördüğünü iddia etmesi bakımından önemlidir. 



74 İ. Hakkı AKSOY AK 

Sultan Murad'a Virilrnişdür 

Zülal-i lutfwıı ben hake barfm itsen olmaz mı 
Muradum gülşenin ser-sebz ü reyyan itsen olmaz mı 

Gam-ı azl ile giryan olmasam eyyam-ı adiünde 
M uradurnca bir ala mansıb ihsiin itsen olmaz mı 

Getürsen ehl-i nazmun ziibdesin erkfina kullansan 
Niçe ashiib-ı dfvan ile dfvan itsen olmaz mı 

Gehf azl ü gelzf nasb ehl-i irfiina ne l{tyıkdur 
Kemalat ehlini tezyfn-i erklin itsen olmaz mı 

Azfz itmiş Huda Kur'an'da vasfitnıişdiir ol kavmi 
Zelfl olmasalar ser-cümle zf-şiin itsen olmaz mı 

İki üç bülbüliin var gülsitan-ı asıanımda 
Anun her birine lutfon kezaran itsen olmaz mı 

Bilinse Alf vii Bakf vii Nevf'nün makadfri 
Ber-iiverd eyleyüp teşlıfs-i mfziin itsen olmaz mı 
(AKSOYAK, 1999, 1420) -

Başlığında Sultan Murat'a verildiği belirtilen yukandaki gazel, Ali'nin 
diğer gazellerine kurgu yönünden oldukça benzer. Şair önce pa.dişaha devlet 
kademesindeki son durumundan söz eder. Sonra şairlerden dolayısıyla kendi
sinden yararlanmasını ister ve özelliklerini sıralar ... Buraya kadarki benzerlik 
matla beytinde biraz daha farklılaşır. All, diğer gazellerinde kendinden baş
kasına yer vermezken çağdaşı önemli iki şairinin adını da anınası ile dikkati 
çeker. Böyle bir yaklaşım Alt'nin kişiliğine aykırı görünmekle birlikte bu 
gazelden hareketle onun Baıô ve Nevi'yi devlet kademesine layık kişiler olarak 
takdir ettiğini söyleyebiliriz 

All, başta divanlan olmak üzere hemen hemen her eserinde edebi bir 
değerlendirme yapmayı alışkanlık haline getirmiştir. Bu hükümler edebi 
değerlendirmelerin sınırlarını aşabilir. Kendisini gelmiş geçmiş şairlerden 
üstün ve onların değerini takdir edecek kadar değerli görür. Örneğin divanın 



GELiBOLULU MUSTAFA ALİ ve BAKi'NİN MüNASEBETLERi 75 

önsöz'ünde kendi şiirini "gıda-yı rfiha nimef' Baki ve Nevi' ninkileri ise "irteye 
kalmış taama" benzetir (AKSOY AK, 1999, 1). İbntilemin de Ali'nin bu 
ifadelerini hem nefsü'l-enıre, hem de hakika-i had-şinasfye muhalifyani "hem 
nefse aylan, hem de haddini bilmemek" olarak yorumlar (İNAL, 1926, 69). 
Yine ilk Divanı'nın mukaddimesindeki Hayalf, tarzındafayık hervechile şair 
dbnege layık kimesne idi. Hatta bu hakfr, fenn-i şirde mümtaz ve şu ara içinde 
ser-efraz iken yine gah olurdı ki ebyat-ı Hayaif'ye hak-nihô.dlık.yüzinden nazfre 
söylerdüm sözleri onun şiir sahasında üstün olduğunu, şairler arasında önde 
geldiğini; bu sebeple dönemin meşhur şairlerinden Hayali'ye bile alçakgönüllü
lük göstererek nazire yazdığım belirtir. Aynı iddiayı Divanı'ndaki bir gazelin 
makta beytinde tekrarlar: 

Gıda-yı rfiha Alt her sözün bir taze nimetdür 

Ne benzer irteye kalmış taôma güfte-i Baki 
(AKSOYAK, 1999, 1417) 

Divanı'ndaki bir kasidesinde Osmanl~ padişahları ile Ahmet Paşa, T~ici
zade Cafer Çelebi ve Hayali'nin münasebetleri ve adı geçen şairlere yaptıkları 
yardımları dile getirir. Daha sonra da Kanuni Sultan Süleyman'ın Baki'ye bol 
bağışlar da bulunarak onu daha üst görevlere atadığını kaydeder. 

Bad-ez-an mülkete Sultan Süleyman geldi 
İns ü cinn oldı anun emrine ferman ber-dar 

İtdürüp kat-ı meratib yine Baki kulına 
Kıldı hakkında anun lutf-ı cezilin tekrar 
(AKSOYAK, 1999, 185) 

Aı.i, beyitteki "yine" ifadesi ile Sultan Süleyman'ın Baki'ye bir kez daha 
lutufta bulunduğunu belirtiyor. Padişah, Baki'ye ilk olarak 1555'te takdir ve 
iltifatlarda bulunmuştıır. Aı.i'nin kastettiği ikinci bollutuf ise Baki'nin Siliv
ri'deki P"ıri Paşa Medresesi'ne tayini olmalıdır. Bu tayinin epey tepki topladığı 
bazı devlet büyüklerinin karşı çıkmalarından anlaşılıyor. 1561 yılında da
nişment olan Baki, Semiz Ali Paşa ve Mirahur Ferhat Paşa vasıtasıyla padişaha 
yaklaşır. Bunun sonucunda Baki'ye mülazemet verilir ve yirmibeş akça ile 
tayini için fenİlan çıkartılır. Rumeli kazaskeri Harnit Efendi, bu fermanın 
kanuna aykırı olduğunu belirttiyse de, padişah, Bak1 gibi şairin medrese 
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köşelerinde çürümesini istem~diği için kesin bir hatt-ı hümayun ile onız akça ile 
Silivri'de Piıi Paşa medresesine tayin eder (Mayıs 1564). 1564 Kasımında 
maaşı iki kat arttınlarak Murat Paşa müderrisliğine getirilir (KÜçüK, 1988, 
5). 

Kanun] Sultan Süleyman'ın ölümüne mersiye yazmaları, Billile Ali'nin 
müşterek yanlarındandır. Sözünü ettiğimiz mersiyeyi söylediklerinde Bill 31; 
Ali 26 yaşındadır. Şu beyitler, Baki'nin mersiyesindendir: 

Serkeşlik itdi tevsen-i baht-ı sitft.-kiir 
Düşdizemine saye-i eltiif-ı Kirdgiir 
Murg-ı revanı göklere irdi hiimii gibi 
Kaldı haziz-i hiikde bir iki üstühan 

Reng-i izi'in gitdi yatur kendi lıuşk-leb 
Şol gül gibi ki ayrı düşüpdür gül-abdan 
(KÜÇÜK, 1994, 79) 

Au de mersiyesinde şöyle demektedir: 
Hiliilün zini aksine ımldı revsen-i çerhün. 
Rikiibuı lıiike saldı ni.zgiinm şehsuviirim 

Hümiiveş ey Jelek ol şiilıı al ile şikiir itdün 
Ayırdwı zerrelerden gün gibi tenlıii kenar itdün 
Bırakdun nii-gelıiin t<?praga zıllulliih olan şiihı 
Siyelı balıtum gibi agalarım hiiksar itdün 
(AKSOYAK, 1999, 35) 

Au, üçüncü bentte Şehzade Selim'in ismini anarken, son bentte Şehzade 
Selim'in övgüsünde bulunmayı ihmal etmez. Au de Bill de son bendi Şehzade 
Selim' e ayırnlar. 

Bill de mersiyesinio VII. bendinde Sultan Selim'i şöyle anar: 
Ber-btid kıldı taht-ı Süleyman'ı ruzgiir 
Sultan Selim Haıı-ı Sikender-serfri gör 
(KÜÇÜK, 1994, 75) 

Hudayii lıüzn ii mfitemden lzalas olmazdı bir kimse 
Eger hayrii'l-lıalefkılmasan ol Şaha Selim Ham 
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Son beyitte de yeni padişabın_ h~ayesini ister: 
Güroh-ı gaziyana şehriyar oldukça ol anda 
Cihanda Şeh Selfmi kam-baht u kam-bfn eyle 

Zevale innesün hurşfd gibi baht u ikbali 
Dem-a-denz zat-ıpakin mihr ü balıtın çtlromfn eyler 

Nigtllıın kesmesün Alf kulından ştldktlnı itsün 
Gözetsün ehl-i navnı ceddi gibi iktiranı itsün 
(AKSOYAK. 1999, 35) 

All, Sultan Selim Han'ı övdüğü Hazaniye kasidesine bir sonbahar tasviri ile 
başlar. Kasidesinin bir beyti Bili'nin aşağıdaki meşhur beytiyle aniamca örtüşür: 

Eşcô.r-ı bağ hırka-i ıecnCle girdiler 
BM-ı hazQn çemende el aldı çenardan 
(KÜÇÜK, 1994, 329) 

Bırka-ı tecnae girdi ser-be-ser eşçar-ı bag . 
İhtiyan ziihd idüp her biri oldı zer-niştln 
(K.46133, BAT/İSLAM. 2003, 160) 

All Di van ı 'nın bazı nüshalarında B ili' ye nazire olan gazeller belirtilmiş
tir. Hem nüshalardaki bu tür bilgilere dayanarak hem de Bill ve Ali'nin 
divanlarını karşılaştırarak birbirine nazire olabileceğini düşündüğümüz şiirlerin 
matlalarını veriyoruz. 

Ayaklarda kalur siinbül o zülf-i nfnı-tabiisa 
SaçımZa bahs iderse başa çılanaz miişg-i ntlbtlstl 
(KÜÇÜK, 1994, 103.) 

Cemalün pertevi duş olsa çeşriı-i mlih-ttlbtlstl 
H icab-i ebr-i zü~ _setr ider anı nikô.btlstl 
(AKSOYAK. 1999, 13) 

Açıl btigun gül ü nesrfni ol nthstln görsünler 
Salın serv ü sanavber şfve-i reftan görsünler 
(KÜÇÜK, 1994. 134.) 
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Benilm serv-i hırlimlinımı salm reftlin görsünler 
Söze gel nliz ile ey gonca-fem güftlirı görsü1~ler 
(AKSOYAK. 1999, 416) 

Yardan cevr ü cefli lutfu kerem gibi gelür 
Gayrdaıı mihr ii. vefa derd ii. elem gibi gelü.r 
(KÜÇÜK, 1994, 192.) 

Dar-ı dünya bana pür-derd ü elem gibi gelü.r 
Var ise gussası yok gtışa adem gibi geliir 
(AKSOYAK. 1999, 41611) 

Stız-ı ışkwıla kaçan kim dilden ah u zlir olur 
Alı dud u dıld e br ü e br ateş-Mr olur 
(KÜÇÜK. 1994, 171) 

Sa nma lilıumdan şe b-i hecründe alem tar olur 
Lema şule şule şema şe ma pü.r-eııvar olur 
(AKSOYAK, 1999, 458) 

M aJıabbet husrev-i fernılin-dilı-i şah u gedli ancak 
Musahhar cümle alem ışka bir sırr-ı Huda ancak 
(KÜÇÜK, 1994, 244) 

Safli-yı subh-ı vasl ayfne-i lilem-nümli ancak 
Haylil-i şiim-ı hicran da görinmez bir belli ancak 
(AKSOYAK. 1999, 650) 

Ali'nin Kiinhü.'l-ahblir'da anlatlığına göre kendisinin aşağıdaki matlala
nnı gören Bill, iki matlam bir mükemmel divana bedel olduğunu ifade eder: 

Çeşm-i tatara karşu hat-ı rılywı aşielir 
Pervaz-ı lllledür Kefe' den Rum' a ylldiglir 

Gül didügün şarllb ile tolmış piyalediir 
Bir hannacuk ki eksile pervaz-ı ltilediir 

"Ve fusaMnun ser-amedi Mevlana Baki bir gün matla-ı mezbt1n 
bakire vafir vasfı~şdür. Bir mükemmel divana bedel matla-ı 
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garra ve mazmfin-ı dil-güşa ve eda-yı rfih-efza ile şuara-yı asn 
müşerref itmişsün diyü buyurınışlardur" (İSEN, 1994, 211; 
AKSOY AK, 1999, 460). Ali, daha sonra örnek olarak verdiği iki 
beytin benzerini söyler: 

inen toldurma sakf camı o takim nihtilinden 
Bitürsün gülsitan-ı bevnümüz pervazf bir lale 
(AKSOYAK. 1999, 1450) 

Bill beyiderdeki "pervaz-ı lale" kullanılışını takdir etmesine rağmen 
kendi divanında "pervaz" ve "lale" ilişkisini gösteren bir beyit bile söyleme
miştir. Pervaz ve ıaıe kelimeleri arasındaki ilişkisi de Nevi ve Emri'nin yazdığı 
birer beyitle sınırlı kalır. Burada All'nin Baki'nin kendi baklanda söyledikle
rini abartması veya Bill'nin de All ile mübalağa yoluyla inceden ~ceye alay 
etmesi ihtimal dahilindedir. 

AllDivanı'nın ilk tertibindeki bir gazel Baki divanının neşirlerinde de yer 
almaktadır (ERGUN, 1935, llO; KÜÇÜK, 1994, 110). Ergun'un neşrinde 
birinci ınısraın ikinci kelimesinin ilk harfi "ili" biçiminde küçük harflerle 
dizilmiştir. Gazelin tamamı şöyledir: 

Ayn-ı Alf ol iki nergis-i cô.Lianafida 
Ya zülal-i lebüne ya mh-ı nfgfinafida 

Elifi serv gibi bag-ı mahabbetde bugün 
Kadd-i mevzfinun ile ol iki bazfinafida 

Lttmı erbab-ı gamun kadd-i dü-tası manend 
Ziilf-i mergulün ile kô.kiil-i hoş-banafida 

Yası her la/ıza kemanun gibi pfçfde olup 
Gamzen oklan ile ol iki ebrnnafida 

M erdiim-i di'tle gibi bakf kalan noktalan 
Ol iki ya kaşun altmdagı ebrnnafida 
(AKSOYAK, 1999, 8) 

Bill Divanı'nın her iki neşrine giren bu gazel All'ye ait olmalıdır. Söz 
konusu gazel, Baki Divanı nüshalarından sadece İstanbul Üniversitesi Kütüp-
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hanesi T. 2889'da yer alıyor ki bu nüsha 1637 yılında istinsah edilmiştir. Aynı 
gazel, Ali'nin ilk Divanı'nın nüshalannda bulunmaktadır. Ali Emiri Efendi 
Manzum Eserler, (Millet Kütüphanesi) nr: 271 'deki bu nüsha 1567 yılİnda 
istinsah edilmiştir. İstinsah kaydından anlaşıldığına göre bu nüsha Ali bayatta 
iken ve onun nüshasından yazılmıştır. Gazelin Ali'ye ait olduğuna dair ikinci 
bir kanıt ise, gazelde ilk dört beytin birinci dizelerinin ilk harfleri alt alta 

. srralandığında "ali" kelimesinin çıkıyor olmasıdır. Akrostiş de gazelin Ali'ye 
ait olduğuna işaret etmektedir. Makta beytindeki Mim ise Ali'nin adına yani 
Mustafa'ya işaret olmalıdır. Aynca gazelin ilk beytinde An mahlası geçiyor. 
Saadettin NÜZbet "aü"yi küçük; Sabahattin Küçük ise "Ali" şeklinde bÜyük harf 
ile başlatmıştır. Her iki neşirde makta beytindeki "B akl" kelimesi büyük harf ile 
yazılmıştu. Divan Edebiyatı'nda şairler, mahlaslannı genellikle manzumele
riniı:ı son beyitlerine doğru kullanmaktadrr. Ancak bu uygulamanın farklı bir 
örneği Au, birkaç manzumesinin matla beytillde mahlas kullanmaktadır. 

Can heliikündür gönül ya iişıkundur ya kulun 
Alf-i şeyda ise bi-bak ü bi-perva kulun 

Şehii Ali kulun serdar-ı küttiib it riyaset vir 
Buyur tugra-yı garra hidmetin yahud riyaset vir 

Servera Ali gibi bir bende liizımdur sana 
Ziitunı ta gün gibi afaka meşhar ey/eye 

Hak-i riih-ı ekiibir-i uvna 
Yani Ali didiikleri şeyda 

Kemal üfazl ile biryirde devlet-i dünya. 
Zihi inayer-i Bari saadet-i uvna 

Ulüvv-i hilnmet-i Ali karfn-i hikmet olup 
Oturdı sadr-ı hiikfimetde o/dı mfr-liva 

Baki, Nevi, Hayali ve Nefi gibi şairlerin hiçbiri mahlaslan matlada 
kullanma yoluna gitmemiştir. Diğer divanların tamamını gözden geçirmeye 
zamanımız olmadı; ancak böyle bir uygulamanın Ali'nin şiirlerinde az da olsa 
görüldüğünü söyleyebiliriz. Manzumeye doğrudan mahlas ile başlama da 
Ali'nin kendine olan güvenin~ ve mağrurluğunun işaretidir. Şair, manzumesi-
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nin ilk beytinde mahlas kullandıktan sonra son beyitte malılasına yer verme
mektedir. 

Divan Edebiyatı şairlerinin kendilerini Osmanlı ve İran şairleri ile 
karşılaştır&rak övmeleri bir gelenektir. Hatta bazı şairler biraz daha ileri giderek 
şalıliği herkesçe beğeniten Osmanlı ve İran şairlerinden kendi şiir sanatlarının 
üstün· olduğunu abartarak ifade ederler. Şairlerin bir başka şairin adını anınası 
aslında onu beğendiklerinin ifadesidir. Gelibolulu Mustafa Ali, bu gelenek 
çerçevesinde Osmanlı şairlerinden Necati, Baki, Fuzuli ve Hayali; İran 
şairlerinden Hafız ve Ca.mJ'nin adını anar. All'nin Osmanlı şairlerinin içinden 
de en çok adını andığı ve nazire kaleme aldığı şair ise Bili'dir. Aıı, en az beş 
gazelini Bill'ye nazire olarak kaleme alırken baz1 manzumelerinde de Bill'nin 
beyitlerine yalan söyleyişleri kullanmakta salanca görmemiştir. 

Ali, gazellerine birçok nazire kaleme almasına rağmen Bill'nin hakkında 
hiç de iyi duygular beslemez. Bill hakkındaki olumsuz düşüncelerini sadece 
divanında değil Künhü'l-ahbar adlı dünya tarihinde de yansıtır. Divan 
Edebiyatı'nda, hicivleri bir yana buakırsak, bir şairin başka bir şair hakkında 
Ali gibi ileri geri konuşması sık görülmez. Öyleyse böylesine bir davranışın 
arkasında yatanlara da bakmak gerekir. Hem Baki hem de Ali, hırslı ve müca
deleci bir kişiliğe sahip olduklarından her ikisinin de hayatı tayin ve azillerle 
geçmiştir. Ali'nin Bill'ye hücum etmesinin en önemli sebebi kişisel düşmanlık 
olabilir. İkinci ve belki de daha önemli sebep, çeşitli konularda pek çok eser 
veren Ali'nin şiir sahasında Baki'nin şöhret ve tesirine yetişemeyeceğini 
anlaması; ancak bunu hazmedememesidir. Ali'nin hayranlığının ifadesi olarak 
bir yandan Bill'nin şiirlerine nazireler kaleme alması diğer yandan şairliğini ve 
şahsını yönelik sözler sarf etmesi yaşadığı çelişkiyi gözler önüne sermektedir. 
Aıt, Bill'ye çelişkili duygular beslerken Bili, Divanı'nda Ali'nin adını bile 
anmaz. 

Sonuç qlarak Erzurum defterdarlığı sırasında Nef'i'nin yetişmesinde de 
tesiri olan Ali, kişisel anlaşmazlıklarına şiirlerinde çok sık ve farklı bir üslupla 
yer vermesiyle bir çok Osmanlı şairinden aynlu ve bu, onun şiirlerinin önemli 
bir özelliği olarak karşunıza çıkar. 
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