MAKAM
sebeple de kanıt getirmeye ve bu kanıt
lara dayanarak sonuç çıkarmaya daha az
yer veriliyordu. Kaçar hanedam döneminde İran Avrupa teknolojisi, Batı bilimi ve
yeni düşünce akımları ile tanıştı, başta
siyasi akımlar olmak üzere birçokyeni düşünce ülkeye girdi. Yeni kurulan darülfünun bu akım ve düşüncelerin yayılmasın
da etkili oldu . Yazarların. baskıcı rejime
karşı bir özgürlük ve ilerleme bilincinin
doğmasını sağlamak amacıyla makalelerini halkın kolayca anlayabileceği bir dille
yazmaya çalışmaları dilde sadeleşmeye
yol açtı.
Cemaleddln-i Efganl, Ahundzade MirzaFethAli 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 makaIeleriyle Seyyid Muhammed Ali Cemalzade'nin "Yekl BOd Yekl NebOd" adlı makaleler toplamı edebi ve sosyal eleştiride gerçekçiliğe ve dilde sadeliğe yönelen bir
akımın doğmasına zemin oluşturdu . Sade yazma zevki anlaşılması güç Arapça
kelimelerin dilden atılmasını sağladı. Zamanla Farsça makaleler teknik ve muhteva 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 gesürecini 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, modern İran edebiyatında Abdülhüseyn-i
ZerrlnkOb'un Nalfş b er Ab adlı eserindeki "Der Cüst u COy-i İnsan " başlıklı makaIesi bu türün örnekleridir. 2. Araştırmaya
yönelik ilmi makaleler. Bir olay, bir eser.
bir kişi veya bir konu hakkındaki incelemeler 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 makale sayısına göre adlandırılır: Bist Malfiile-i Kazvini, Bist Malfiile-i Talfizade,

Çend Malfiile-i Naşrulliih-i Felsefi gibi.
3. Gazete ve dergilerde yayımlanan makaleler. Özellikle gazetelerin ilk sayfasın
da yayımiamyorsa "sermakale". birkaç
sayı devam ediyorsa "makalat-ı müselsel" veya "silsile-i makaliW adı verilen bu
tür makaleler siyasi, iktisadi, kültürel ve
tarihi nitelikteki konuların yorumlamalarını 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 mensur olarak yazılmıştır. Merzübanname,
Tutiname, Bal]tiyarname ile Hint kökenli Kelile ve Dimne bu türün ilk örnekleridir. s. Edebi eserlerle ilgili eleştiri
makaleleri. 6. Mizah ve eğlence yönü ağır
basan makaleler. 7. Ahiakl ve dini konularla 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 Kitab-ı Şu'ara-yi !ran (7 ci lt) adlı eserleri
önemlidir.
BİBLİYOGRAFYA :

Mehdi Mahavzi. Hergüzide-i Nazm u Neşr-i
Farsi ya Farsi u Nigariş, Tahran 1369 ş./199 0,
1-11 ; Zeba n u Nigariş-i Farsi, Kum 1369/1990
h ş., s. 69-1 00; Hüseyin RezmcCı, Enva'-i Edebi
ve Aşar-ı An der Zeban-ı Farsi, Meşhed 1372
h ş., s. 221-223; lrec Efşar. "Ma~ la", Ef2 (İng).
VI , 91-92; Dihhuda. Luga tn ame, XXV, 880881.

Iii

lişim

r

MEHMET KANAR

MAKAM
(bk. CAH).

L

_j

r

MAKAM
( ı"lA.c.Jf)
Kararlı

ve düzenli çabalarla
ahlak ilkesi
veya süliikün mertebeleri anlamında
bir tasawuf terimi.
kazanılan

L
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Sözlükte "ayak üstü durulacak yer, ikametgah, mertebe. mevki" gibi anlamlara
gelen makam kelimesi tasavvuf terimi
olarak ahlak ilkeleriyle süiQkün mertebeIerini. 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-

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) bahsedilmekte, Hz. Peygamber'in övülmüş bir
makam (makam-ı mahmud) sahibi olduğu
bildirilmektedir (el-i sra ı 7/79). Övülmüş
makam ifadesi ezan duasında da geçmektedir (Buhar!. "Ez;an", 8; Tirmizi. "Şa
lat", 43; Nesa!, "Eıan", 38).
Tasavvufta makam kavramı III. (IX.)
itibaren mücahede ve sü!Qk
kavramına bağlı olarak doğmuştur. Tasawufi anlayışa göre nefis günah ve kötülüklerden 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 istikrar 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 çaba ile pişmanlık duygusunu sürekli ve kalıcı duruma getirince bu hali makama dönüşmüş olur. Seyrü sü!Qk bir anlamda insanın, yaratılışında var olan iyi huy ve temiz duygularını kalıcı ve sürekli bir duruma getirmeye çalışmasıdır. Bu da hallerin
makama dönüşmüş olması demektir. Öte
yandan hal ile makam arasında bazı farklar 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; Kuşeyrl, s. ı 91 ). Hal ile makam arasındaki
bir fark halin ilahi bir Iutuf olarak görülmesi, makamın ise çalışarak bir süreç
içinde kazanılmasıdır. Bazı sütilere göre
haller de makamlar gibi kalıcı olabilir.
Bunlar bir halin daha başka haller içerdiğini düşünürler (Kuşeyrl, s. 94) .

yüzyıldan

Mısır'da ZünnQn ei-Mısrl , Horasan'da
Bayezld-i Bistaml ile Şakik- i Belhl. Bağ
dat'ta Seri es-Sakat! tasawufi hal ve makamlardan bahseden ilk sQfilerdir. Ebü'IHüseyin en-Nuri Malfiimatü'l-lfulCıb adlı
eserinde kalp, fuact, sadr ve Iüb makamlarından 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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ri n 7, 9, 1O, 40, 100 ve 1001 gibi farklı rakamlar verdikleri görülmektedir. İlk sufı
müelliflerden Ebu Nasr es-Serrac tövbe,
vera' takva,.zühd, fakr, sabır, tevekkül,
rıza olmak üzere yedi makamı s ı ralar, daha başka makamların bulunduğuna da
işaret eder(ei-Lüma', s. 65). Necmeddin-i
Kübra Uşul-i 'Aşere adlı eserinde on makam dan (tövbe, zühd, tevekkül. kanaat.
uz! et, zikir, teveccüh, sabır, murakabe, rıza)
söz eder. Hace Abdullahei-Herevi Menazilü's-sa'irin ve Şad Meydan adlı eserlerinde makamları 100 olarak tesbit etmiş ve her makamı üç dereceye ayırmış
tır. Mesela ihlas makamının birinci derecesi riyadan sakınmak, ihlasa karşılık bir
şey talep etmemek, ikinci derecesi ihlaslı
iş yapmak için çabalamakla beraber yapılan işin Allah'a layık olmadığını görüp
mahcup olmak, üçüncü derecesi ihlaslı
olmak fakat ihlası görmemek ve ihlaslı
olduğunu iddia etmemektir. Makamın derecelerine menzil, bazan hal denir. Muhyiddin İbnü'I-Arabitevekkül. yakin, şükür,
sabır, murakabe, istikamet, ihlas, sıdk,
haya, hürriyet, zikir, tefekkür, fütüwet,
huluk, firaset, gayret. nübüwet, risalet,
fakr, gına, tahakkuk, hikmet. edep, sefer.
marifet. muhabbet, şevk, sema, kera met, mucize ve rüya gibi tasawufun temel meselelerini birer makam olarak ele
alıp incelemiştir ( el-Fütüf:ı[ıtü '1-Mekkiyye,
ll. 264-486).
Sufıler,

bir makama ulaşmanın geride
kalan makamla ilişkiyi kesrnek anlamına
gelmeyeceğine, aksine ilk kazanılan makamın hayatın sonuna kadar devam edeceğine dikkat çekmişlerdir. Mesela tövbe
hem ilk hem son makamdır. Sabır, şükür,
rıza. zühd gibi makamlar da böyledir. Bazan bir makam iki veya daha fazla makamı içerir; bazan da bir makam bütün makam ları kapsayacak kadar etkili ve belirgin olabilir {ibn Kayyim ei-Cevziyye, I. 149152) . Makam ve hallerin arasına kesin sı
nırlar konulmamış . onların bir bütün olarak yaşandığı, geliştirHip güçlendirildiği
kabul edilmiştir.
Seyrü sülukte makamların bir ölçüde
sabit bir sıralaması vardır. Makamlar tövbe ile başlar. tevhidle sona erer. Mürşid
ler salikin bir makamı tam olarak gerçekleştirmeden bir sonraki makama geçmesine, mesela tevekkül makamının hakkını
tam olarak vermeden kanaat makamına,
tövbe makamının hakkını vermeden inabe makamına geçmesine izin vermemiş
lerdir. Çünkü makamlar tam olarak gerçekleştirilmeyip eksik bırakılırsa ilk ma-
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karnlardaki kusurlar mutlaka ilerideki
makamlarda kendini belli edip sülukü engelleyecektir (ibn Haldun, s. 585) .
Her

makamın

belli nitelikleri, gerçekhikmetleri ve hükümleri,
bunlara uygun olarak gerçekleştirilen bir
makamın da belli sonuçları vardır. Salikin
makamlardan bir veya birkaçma ulaşma
sı ölünceye kadar bu makama sahip olacağı anlamına gelmez. Kazanılan makamların kaybedilmesi mümkündür. öte yandan şarta bağlı olan bir makam şartın ortadan kalkmasıyla sona erer. Mesela havf
ve reca makamı cennete girene kadar
devam eder, cennette havf-reca söz konusu olmaz {ibnü'I-Arabl, el-Fütüf:ı[ıtü'L
Mekkiyye, ll, 507).
leşme şartları,

Hücvirl, her salikin ulaştığı makamlar
içinde belli bir makamın niteliklerine daha fazla sahip olduğunu, bunun da onun
yaratılışından geldiğini belirtir. Bu anlamda tövbe Adem'in, zühd Nuh'un, teslim
İbrahim'in. inabe Musa 'nın. hüzün Davud'un, reca İsa'nın, havfYahya'nın, zikir
Muhammed'in makamıdır (Keşfü'L-ma/:1cab, s. 484). Hücvirl'nin burada makamı
"meşrep ve karakter" anlamında kullandığı görülmektedir.
Makamlar ahlaki olgunluğa ermedeki
gibi Hakk'a giden yoldaki menziller olarak da görülmüştür. Feridüddin Attar, Mantı]fu't-tayr'da yedi
makamdan (talep, aşk, marifet, istiğna,
tevhid, hayret, fakr 1 fena) bahsetmiş,
bunları geçilmesi güç yedi vadi olarak tasvir etmiştir. İbnü'I-Arabl, el-İsra' ile'lma]fiimi'l-esra adlı eserinde mi'racda
Hz. Peygamber'in ulaştığı makamı ruhun
Hakk'a yükselmesi şeklinde açıklamıştır.
Allah'ı sürekli olarak zikreden ve Kur' an'ın sırları üzerinde derin düşüncelere
dalan veliler bu makama erişirler. Ona göre burak Allah sevgisinin, Mescid-i Aksa
Hakk'ın nurunun, duvar kalp saflığının,
süt zevki bilginin, semanın kapısını çalmak nefis mücahedesinin, refref ilahi aş
kın, sidretü'l-münteha imanın simgeleridir. Bu noktaya ulaşılınca perde kalkar
ve sırlar keşfolunur ( el-Fütü/:ıtitü'L-1'1ek
kiyye, ll, 357).
aşamalar sayıldığı

Şah

Veliyyullah ed-Dihlevl makamı "kaahlaki ve ruhi melekeler" olarak
tanımlamıştır. Ona göre akıl, kalp ve nefis üç lat ife olup bunlardan her birinin
halleri ve makamları vardır. Aklın temel
makamı yakin dir, diğer haller ve makamlar onun şubeleridir. Kalbin makamı muhabbet. hali sekrdir; nefsin makamı tövbe, hali aşağı arzulara mağlup olmaktır
zanılmış

(lfüccetullahi'L-bfiliga, s. 6 ı 2-639). İbn Sina, el-İşarat ve't-tenbihat adlı eserinin
sonunda ariflerin makamlarını felsefi açı
dan değerlendirmiştir. Velilerin hakiki veya sembolik kabir ve türbelerine de makam denilir. Veysel Karanl. Cüneyd-i Bağ
dadl, Bayezid-i Bistaml, Yunus Emre,
Karaca Ahmed gibi ünlü velilerin çeşitli
yerlerde ziyaretgah olan makamları vardır.
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Türk ve Arap miisikisinin
en temel özelliğini belirleyen
·
miisiki terimi.
_j

Sözlükte "d urulan yer. durak" manası
na gelen kelime, Türk musikisi tarihinde
ve onun etkili olduğu coğrafyalarda kullanılan müzik sistemlerinin temelini teş
kil eden bir kavramdır; geniş tarihi boyunca başka adlarla da anıldığı Doğu
musikisine çok özel bir anlam ve kimlik
kazandıran önemli bir yapılanmayı ifade
eder. Bir makam musikisi olarak tanınan
Türk musikisinin diğer bir temel unsuru
sayılan usul bunun yanında ikinci derecede kalır. Nitekim Kur'an tilaveti, mevlid,
ezan. durak, na't, kaside gibi dini ve gazel gibi din dışı musiki formlarından çoğunun bir usulle ölçülmeksizin serbest
olarak icra edildiği halde makam sisteminin dışında kalması mümkün değildir.
Hint musikisinde raga, İran musikisinde
destgah adı verilen bu oluşumu ifade etmek üzere Ortaçağ döneminde edvar
kelimesi kullanılmıştır. Musiki nazariyesi

