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ri n 7, 9, 1 O, 40, 100 ve 1001 gibi farklı ra
kamlar verdikleri görülmektedir. İlk sufı 
müelliflerden Ebu Nasr es-Serrac tövbe, 
vera' takva,.zühd, fakr, sabır, tevekkül, 
rıza olmak üzere yedi makamı sıralar, da
ha başka makamların bulunduğuna da 
işaret eder(ei-Lüma', s. 65). Necmeddin-i 
Kübra Uşul-i 'Aşere adlı eserinde on ma
kam dan (tövbe, zühd, tevekkül. kanaat. 
uz! et, zikir, teveccüh, sabır, murakabe, rıza) 
söz eder. Hace Abdullahei-Herevi Mena
zilü's-sa'irin ve Şad Meydan adlı eser
lerinde makamları 1 00 olarak tesbit et
miş ve her makamı üç dereceye ayırmış
tır. Mesela ihlas makamının birinci dere
cesi riyadan sakınmak, ihlasa karşılık bir 
şey talep etmemek, ikinci derecesi ihlaslı 
iş yapmak için çabalamakla beraber ya
pılan işin Allah'a layık olmadığını görüp 
mahcup olmak, üçüncü derecesi ihlaslı 
olmak fakat ihlası görmemek ve ihlaslı 
olduğunu iddia etmemektir. Makamın de
recelerine menzil, bazan hal denir. Muh
yiddin 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 te
mel 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 ma
kamın hayatın sonuna kadar devam ede
ceğine dikkat çekmişlerdir. Mesela tövbe 
hem ilk hem son makamdır. Sabır, şükür, 
rıza. zühd gibi makamlar da böyledir. Ba
zan bir makam iki veya daha fazla maka
mı içerir; bazan da bir makam bütün ma
kam ları kapsayacak kadar etkili ve belir
gin olabilir {ibn Kayyim ei-Cevziyye, I. 149-
152) . Makam ve hallerin arasına kesin sı
nırlar konulmamış . onların bir bütün ola
rak yaşandığı, geliştirHip güçlendirildiği 
kabul edilmiştir. 

Seyrü sülukte makamların bir ölçüde 
sabit bir sıralaması vardır. Makamlar töv
be ile başlar. tevhidle sona erer. Mürşid
ler salikin bir makamı tam olarak gerçek
leştirmeden bir sonraki makama geçme
sine, mesela tevekkül makamının hakkını 
tam olarak vermeden kanaat makamına, 
tövbe makamının hakkını vermeden ina
be makamına geçmesine izin vermemiş
lerdir. Çünkü makamlar tam olarak ger
çekleştirilmeyip eksik bırakılırsa ilk ma-
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karnlardaki kusurlar mutlaka ilerideki 
makamlarda kendini belli edip sülukü en
gelleyecektir (ibn Haldun, s. 585) . 

Her makamın belli nitelikleri, gerçek
leşme şartları, hikmetleri ve hükümleri, 
bunlara uygun olarak gerçekleştirilen bir 
makamın da belli sonuçları vardır. Salikin 
makamlardan bir veya birkaçma ulaşma
sı ölünceye kadar bu makama sahip ola
cağı anlamına gelmez. Kazanılan makam
ların kaybedilmesi mümkündür. öte yan
dan şarta bağlı olan bir makam şartın or
tadan kalkmasıyla sona erer. Mesela havf 
ve reca makamı cennete girene kadar 
devam eder, cennette havf-reca söz ko
nusu olmaz {ibnü'I-Arabl, el-Fütüf:ı[ıtü'L
Mekkiyye, ll, 507). 

Hücvirl, her salikin ulaştığı makamlar 
içinde belli bir makamın niteliklerine da
ha fazla sahip olduğunu, bunun da onun 
yaratılışından geldiğini belirtir. Bu anlam
da tövbe Adem'in, zühd Nuh'un, teslim 
İbrahim'in. inabe Musa'nın. hüzün Da
vud'un, reca İsa'nın, havfYahya'nın, zikir 
Muhammed'in makamıdır (Keşfü'L-ma/:1-
cab, s. 484). Hücvirl'nin burada makamı 
"meşrep ve karakter" anlamında kullan
dığı görülmektedir. 

Makamlar ahlaki olgunluğa ermedeki 
aşamalar sayıldığı gibi Hakk'a giden yol
daki menziller olarak da görülmüştür. Fe
ridüddin Attar, Mantı]fu't-tayr'da yedi 
makamdan (talep, aşk, marifet, istiğna, 
tevhid, hayret, fakr 1 fena) bahsetmiş, 
bunları geçilmesi güç yedi vadi olarak tas
vir etmiştir. İbnü'I-Arabl, el-İsra' ile'l
ma]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 gö
re burak Allah sevgisinin, Mescid-i Aksa 
Hakk'ın nurunun, duvar kalp saflığının, 
süt zevki bilginin, semanın kapısını çal
mak nefis mücahedesinin, refref ilahi aş
kın, sidretü'l-münteha imanın simgele
ridir. Bu noktaya ulaşılınca perde kalkar 
ve sırlar keşfolunur ( el-Fütü/:ıtitü'L-1'1ek
kiyye, ll, 357). 

Şah Veliyyullah ed-Dihlevl makamı "ka
zanılmış ahlaki ve ruhi melekeler" olarak 
tanımlamıştır. Ona göre akıl, kalp ve ne
fis üç lat ife olup bunlardan her birinin 
halleri ve makamları vardır. Aklın temel 
makamı yakin dir, diğer haller ve makam
lar onun şubeleridir. Kalbin makamı mu
habbet. hali sekrdir; nefsin makamı töv
be, hali aşağı arzulara mağlup olmaktır 

(lfüccetullahi'L-bfiliga, s. 6 ı 2-639). İbn Si
na, el-İşarat ve't-tenbihat adlı eserinin 
sonunda ariflerin makamlarını felsefi açı
dan değerlendirmiştir. Velilerin hakiki ve
ya sembolik kabir ve türbelerine de ma
kam denilir. Veysel Karanl. Cüneyd-i Bağ
dadl, Bayezid-i Bistaml, Yunus Emre, 
Karaca Ahmed gibi ünlü velilerin çeşitli 
yerlerde ziyaretgah olan makamları var
dır. 
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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 kul
lanılan müzik sistemlerinin temelini teş
kil eden bir kavramdır; geniş tarihi bo
yunca 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 derece
de kalır. Nitekim Kur'an tilaveti, mevlid, 
ezan. durak, na't, kaside gibi dini ve ga
zel gibi din dışı musiki formlarından ço
ğunun bir usulle ölçülmeksizin serbest 
olarak icra edildiği halde makam siste
minin dışında kalması mümkün değildir. 
Hint musikisinde raga, İran musikisinde 
destgah adı verilen bu oluşumu ifade et
mek üzere Ortaçağ döneminde edvar 
kelimesi kullanılmıştır. Musiki nazariyesi 



hakkında yazılan bu dönem eserlerinde 
usul ve seslerin anlatımı çizilen daireler 
üzerinde açıklandığından bu konuda ya
zılan eseriere "Kitabü'l-Edvar" adı veril
miştir. Safiyyüddin el-Urmevl'nin (ö. 693/ 
ı 294 ı Arapça. Hızır b. Abdullah'ın (IX/XV. 
yüzyıl) Türkçe olarak kaleme aldıkları Ki
tdbü'l-Edvar'larında makam yerine ed
var kelimesine yer verilmiştir. 

Safiyyüddin'in sistemi özellikle Abdül
kadir-i Meragi (ö. 83811435) ve onun ta
kipçileri yoluyla sonraki yüzyıllarda bir
çok şerh yazılarak benimsenmiş ve bazı 
değişikliklerle XIX. yüzyılın ortalarına 
kadar devam etmiştir. Bu eserlerde de 
makam yerine "edvar, avaze (agaze). şu
be, terkib" kelimeleri kullanılmıştır. "Cins" 
adı verilen üç küçük aralığa bölünmüş 
dörtlüler yan yana gelerek devirleri mey
dana getirir. Bu devirlerin yanında daha 
dar bir alan içinde yer alan ezgi örnekleri
ne avaze denilmiş. ezgi seyirleri başlan
gıç veya karar perdeleri göz önüne alına
rak şubeler halinde düzenlenmiş, çeşitli 
cins ve avazeler değişik şekillerde bir ara
ya getirilip bazı terkipler (birleşik makam
lar) oluşturulmuştur. Ortaçağ'dan son
ra bu ayırım terkedilerek ezgi dizilerinin 
hepsi makam olarak anılmıştır. 

Safiyyüddin'in Kitabü '1-Edvar'ında 
açıklanan on iki devir uşşak, neva. bfıse
lik, rast, ırak, ısfahan, zlrefkend, büzürg, 
zengfıle, rahevl. hüseynl ve hicazl; altı 
avaze gevaşt. nevruz. selmek. gerdaniye, 
maye ve şehnaz; dört şube yegah, dü
gah. segah ve çargahtır. Kainatın temel 
unsurlarıyla da ilişkilendirilen bu ses sis
teminde on sekiz perde on sekiz aleme, 
on iki devir on iki burca. altı avaze altı ge
zegen e, dört şube dört unsura karşılık 
gösterilmiştir. Daha sonraki dönemlerde 
bu sayılarda değişiklikler gözlenmiştir. 

Ayrıca bir sekizli içinde on yedi aralık ve 
ilk sesin sekizlisiyle birlikte on sekiz per
denin bulunduğu esasına dayanan ses 
sistemi yazılı olarak ilk defa Safiyyüddin 
el-Urmevl tarafından ifade edilmiştir. 

XX. yüzyılın başlarında, günümüzde 
kullanılan Türk mfısikisi sitemini belirle
yen isimlerden ilki olan Hüseyin Saded
din Arel'in makamı, "dizide veya lahinde 
seslerin durakla ve güçlü ile münase
betlerinden doğan hususiyet" şeklindeki 
tanımı ile, "bir durakla bir güçlünün et
rafında bunlara bağlı olarak toplanmış 
seslerin umumi durumu" şeklindeki açık
laması yine de izaha muhtaçtır. Mehmet 
Suphi Ezgi'nin "durak ve güçlü denilen 
nağmelerle (sesler) dizinin diğer sesleri 

arasındaki münasebet cihetinden sesle
rin icrası" şeklindeki tarifi de bugün ka
palı ve yetersiz kalmaktadır. Türk mfısi
kisi sisteminin oturmasında öncülük et
miş isimlerden Rauf Yekta Bey'in, "Ma
kam bir oluş tarzıdır; kendisini teşkil 
eden çeşitli nisbetlerle ve aralıkların dü
zenlenmesiyle vasfını belli eden mfısiki 
sıkalasının hususi şeklidir" cümlesiyle or
taya koyduğu makam tarifinde de yeter
li açıklık yoktur. Ancak Rauf Yekta Bey. 
"bir makamın ruhu ve hayatı" diye nite
lendirdiği şartlar adıyla makamın yapı

sında yer alan dörtlü, beşli. dizi. asma 
karar gibi teşkil edici unsurlarla genişlik, 
başlangıç. güçlü, karar perdesi, seyir ve 
tam karar gibi önemli unsurları zikre
derek tarifine açıklık kazandırmaya ça
lışmıştır. 

Tariflerdeki yetersizlikleri ortadan kal
dırıp bir makamı tanımlamak için. baş
langıcından günümüze kadar teorik ve 
pratik olarak zengin bir gelişme göste
ren makam yapılarının içinde yer almış 
belli başlı unsurları kısaca tanıtmak ge
rekir. Dörtlü ve Beşliler. Farklı aralıkta ve 
aralıklarının sıralanışı ile seslerin birbi
rine uzaklıkları değişik, tam olarak dört 
veya beş sesten oluşan kalıplardır: Çar
gah dörtlüsü, rast dörtlüsü. uşşak dört
lüsü; çargah beşlisi, rast beşlisi. hüseynl 
beşiisi gibi. Dizi. Bir dörtlü ile bir beşlinin 
veya bir beşli ile bir dörtlünün ardarda 
getirilmesinden meydana gelen sekiz 
sesten oluşmuş kalıplardır. Seyir. Dizide 
makam oluşturmak üzere belli kurallara 
bağlı olarakgezinmedir. Çıkıcı (durak per
desi nden, durak civarından veya durağın 
altındaki seslerden başlayan ve tiz perde
lere doğru çıkıcılık gösteren seyir). inici 
(tiz durak veya civarından başlayıp pest 
sesiere doğru inicil ik gösteren seyir), inici
çıkıcı (güçlü civarından başlayıp inici ve 
çıkıcı olarak genişleyen seyir) olmak üze
re üç türlüdür. Makam seyirleri beste ve 
icrada son derece önemli olan ve genel
likle zemin. meyan, karar adlarını taşı
yan üç ana bölümde cereyan eder. Seyir 
çeşitleri makamların farklılaşmasında 

önemli bir unsur olduğundan dizileri ay
nı olan uşşak-bayatl-ısfahan, neva- tahir, 
hüseynl-muhayyer gibi makamlar seyir 
özellikleri sebebiyle ayrı adlar almış ve 
değişik kimliklere sahip olmuştur. Do
nanım. Dizilerdeki farklı aralıklarda yer 
alan, o makama has olup kulakla ayırt 
edilebilecek çok küçük ses değişiklikleri
ne sahip koma seslerinin gösterilmesine 
yarayan ve diyez, bemol adlarını alan de
ğiştirme 1 arıza işaretleri ve bunların 
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eserin nota yazımında gösterilmesidir. 
Portede anahtardan hemen sonra konu
lan bu işaretlerden önce bemoller, sonra 
diyezler belirli bir sıraya göre ve ait ol
dukları nota çizgisi ve aralığının tam or
tasından geçecek şekilde yazılır. Durak. 
Makam dizisinde o makama has olarak 
kullanabilecek en pest sese denir. Güçlü. 
Makamın çatısını teşkil eden, çeşnisini 
veren dörtlü ile beşlinin birleştiği yerdeki 
ortak sestir. Durak ve güçlü sesleri ma
kamın en karakteristik perdeleridir. Ka
rarlar. Mfısiki dilinde adeta noktalama 
işaretlerinin yerini tutan ve bir müzik 
cümlesinin sona ereceğini 1 erdiğini his
settiren karakteristik sesler ve perdeler
dir. Türk mfısikisi sisteminde tam karar 
(bir makamın en önemli perdesi olarak 
müziğin bitişini belirten ses). yarım ka
rar 1 muvakkat karar (müzik cüm lesinin 
biteceğini hissettirmekle beraber söyle
necek bir iki söz daha olduğunu, nağme
nin kısa bir süre daha devam edeceğini 
ifade eden perde) ve asma karar (verdiği 
bitiş hi ssi karardan daha zayıf olup her 
makama göre değişen birden fazla karar 
sesi) olmak üzere üçe ayrılır. Bir maka
mın oluşup tanınmasında güçlü ve du
rak perdeleri yanında karar perdeleri de 
önem taşır. 

Bir makamın yüzyıllar içindeki şekillen
mesinde bu unsurların birtakım kural
larla bir araya gelmesi etkili olduğundan 
bu bilgiler ışığında makamın derli toplu 
bir tarifi şu şekilde yapılabilir : "Basit 
makamlarda bir dörtlü ile bir beşlinin 
sıralı yahut sırasız olarak, birleşik ma
kamlarda ise birden fazla dörtlü, beşli ve 
dizinin kulağa en hoş gelecek şekilde bir
birine eklenmesiyle oluşan dizi veya dizi
lerde o makamın esas perdelerini teşkil 
eden durak. güçlü, asma karar ve karar
larla bunların üzerinde bulunan çeşniler 
belirtilerek belli bir seyir çeşidine uygun 
nağmeler meydana getirecek şekilde ge
zinmektir." 

Günümüzde yaygın biçimde kullanılan 
Are!- Ezgi nazariyatında makamlar ba
sit. şed (göçürülmüş) ve birleşik(mürek
kep) olmak üzere üçe ayrılmıştır. Sekiz 
sesli bir diziyle özellikleri ifade edilebilen 
makamlar basit, bir basit veya birleşik 
makamın durağından başka bir perdeye 
göçürülmesiyle elde edilenler şed ma
kamlardır. Birleşik makamlar, bazıları ha
riç genellikle sekiz sesli bir diziyle ifade 
edilemeyen çok çeşnili ve çok dizili yapı
lardır. Ancak bu tasnifin eleştirilecek bazı 
yönleri vardır. Mesela basit olarak nite-
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Iendirilen makamlarda bile küçük birer 
geçki kabul edilmesi gereken asma ka
rarların yer almas ı bunların da birleşik 
duruma geldiğini göstermektedir. Ayrı
ca şed sayılan mahur gibi bazı makamla
rın yeni göçürüldükleri perdelerde bazan 
seyir çeşidinin farklılıkları sebebiyle yeni 
çeşniler kazanmış olmaları bunların da 
birleşik makam çehresi aldıklarını belir
tir. Bu sebeple mOsiki öğreniminde ko
laylık sağlayan bu üçlü tasnifin, "Türk 
mOsikisinde basit makam yoktur" şek
lindeki görüşle birlikte değerlendirilmesi 
gerekir. 

Öte yandan makamlar arasında bazı 
yakınlıklar dikkati çekmektedir. Mesela 
süzinak makamı dizisinin birinci perde
sinde (rast) süzinak, ikinci derecesinde 
(dügah) karcığar, üçüncü derecesinde 
(segah) hüzzam dizileri yer almaktadır. 
Benzer şekilde birbirinin oluşumunda bu
lunan ve bu sebeple aralarında yakınlık 
olan diğer bazı makamlar da vardır. An
cak yine de her makam, bazan seyir ba
zan da kullanılan özel perdeler dolayısıy
la birbirinden farklı ve orüinaldir. 

Türk mOsikisinde tarih boyunca 650 
civarında makam kullanılmış. bunlardan 
ancak yarısının örneği günümüze ulaşa
bilmiştir. Bugün mevcut makamlardan 
ise 1 00-120 kadarının karakteristik oldu
ğu söylenebilir. Türk müsikisindeki ma
kam fazlalığının sebebi, beşeri duygula
rın her türlüsünü bütün nüanslarıyla ifa
de edebilecek makamların mevcudiyeti
ne bağlanabilir. Tarih içerisinde bazı ma
kamlar isim değişikliğine uğradığı gibi 
günümüzde kullanılan makamların yapı

larında da zamanla birtakım değişiklik

ler meydana gelmiş, özellikle XVIII. yüzyıl 
ortalarından itibaren bu yapılarda nağ
me anlayışındaki gelişmelere paralel bi
çimde zenginlikler oluşmuştur. 

Türk mOsikisin deki makamı karşılamak 
üzere Batı müziğinde kullanılan "ton" 
(tonalite) ve "mod" (mode) kavramları bazı 
benzerlikler göstermesine rağmen ma
kamın içerdiği manayı ifade etmez. Çün
kü Yunanca'da "tonos" kökünden gelen, 
"gerginlik, tel gerginliği" anlamındaki 
ton kelimesinin mOsiki terminolojisinde 
görülen çeşitli anlamlarından biri de "tür
lü tizlik ve pestlik derecelerindeki mOsiki 
seslerinden biri" olup "müzikal ses" de
mektir. Burada ton, Türk mOsikisinde 
perdenin karş ı lığı olarak iki ses arasın
daki uzaklığı yani aralığı belirtir. Mesela 
ton tam ikiliyi, "triton" büyük üçlüyü bil
dirir. Bu kelime ayrıca "do tonu, la tonu" 
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veya "do majör tonu, la minör tonu" şek

linde "dizi" anlamında da kullanılabilir. 
Bu durumda bir akar sistemini de ifade 
etmiş olur. Mod kelimesi "tarz" mana
sında olup Batı müsikisindeki majör ve 
minör tarzlarını yani dizi şekillerini belir
tir. Bu bakımdan makam kavramının ve 
oluşumunun majörlük ve minörlükle bir 
ilgisi yoktur. 
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li! İSMAİL HAKKI ÖZKAN 

MAKAM-ı İBRAHiM 
(~f.Y.!ı"~) 

Kabe'nin inşası sırasında 
Hz. İbrahim'in üzerine çıkıp 

duvar ördüğü ve üstünde insanları 

hacca davet ettiği kabul edilen taş 
veya onun bulunduğu yer. 

_j 

Bu tabir Kur'an'da iki yerde geçmekte
dir. Bunların birinde, Allah'a kulluk ama
cıyla yapılan ilk mabedin Ka be olduğu bil
dirildikten sonra orada apaçık işaretler 
ve İbrahim'in makamı bulunduğu belirti
lir (Al-i im ran 3/97). Diğerinde ise makam-ı 
İbrahim'in namazgah edinilmesi istenir 
(ei-Bakara 2/125). Rivayete göre Hz. Ömer 
makam-ı İbrahim'in özellikle namaz kı
lınacak bir yer olmasını dilemiş, bunun 
üzerine ikinci ayet nazil olmuştur (Buhar!, 
"Şalat", 32; Müslim, "Fez:a'ilü'ş-şal:ıabe", 
24). ResGl-i Ekrem, Veda haccında Kabe'
yi tavaf ettikten sonra makamın arkasın
da iki rek'at namaz kılmış ve bir rivayete 
göre ilk rek'atında yukarıdaki ayeti oku
muştur (Buhar!. "Şalat", 30). Bu ise o me
kanın veya taşın Bakara süresindeki ayet
te sözü edilen makam-ı İbrahim olduğu
nun delili sayılmıştır. Mücahid b. Cebr ve 
Katade b. Diame'ye göre üzerinde Hz. İb
rahim'in ayak izleri bulunan taş AI-i İm
ran'daki ayette SÖZÜ edilen açık alamet
Jerdendir. Bazıları "açık alametler"den 
maksactın bundan ibaret olduğu görüşün

dedir (Taberl, IV, I I. I 2, 14). Ancak ma
kam-ı İbrahim'den kastın hac sırasında 
durulan bütün mekanlar yani Arafat, 
M üzdelife ve cemreler (Mina) ya da sade
ce Arafat olduğunu söyleyenler de vardır 
(a.g.e., ı. 534-536). Bir rivayete göre Hz. 

İbrahim. oğluna karşılık olarak gönderi
len kurbanı ( es-Saffat 37/1 07) makam-ı 
İbrahim'de kesmiştir (a.g.e., XXIII. 86). 

Umumiyetle kabul edildiğine göre ma
kam-ı İbrahim, Kabe'nin inşası sırasında 
Hz. İbrahim'in iskele olarak kullandığı ve 
üzerinde davet görevini ifa ettiği taştır. 
Çok hafif sarı ve kırmızı karışımı beyaza 
yakın bir rengi olan taşın kalınlığı20 cm. 
olup kenar uzunluklarından biri 38, diğer
Ieri 36'şar santimetredir. üstünde İbra
him'in ayak izleri olarak kabul edilen, 1 
cm. arayla iki çukurluk bulunmaktadır. 
Bunlardan biri 1 O, diğeri 9 cm. derinlikte 
olup tabanda 22 cm. uzunlukta, 11 cm. 
genişlikte iken yukarıya doğru genişleye
rek 27 cm. uzunluğa ve 14 cm. genişliğe 
ulaşmaktadır. İbn Abbas'tan nakledildi
ğine göre nübüwetten önce Kureyşliler, 
bir kadın kahine giderek kendilerinden 
kimin ayak izinin makam-ı İbrahim'deki
ne daha çok benzediğini sormuşlar, o da 
Kureyşliler'i kum veya yumuşak toprak 
üzerinde yürütmüş , sonunda henüz yir
mi yaşlarında olan Hz. Muhammed'i gös
tererek onun ayak izlerinin benzediğini 
söylemiştir (Müsned, ı. 332; ibn Mace. 
"Al:ıkam" , 21 ) . Hz. Peygamber'in amcası 
Ebu Talib'in "1\aşlde-i Lamiyye"sinde ye
min ettiği şeyler arasında İbrahim'in ıs
lak ayakla bastığı taş da yer almaktadır 
(ibn Hişam, ı. 272 vd.) . Kaynaklarda ma
kam- ı İbrahim'de bulunan bazı yazılar
dan söz edilir. İbn İshak'ın naklettiğine 
göre bu yazılarda Mekke'nin kutsiyeti, 
rızkının üç yerden geldiği, onun saygınlı
ğını ilk ihlal edenin Mekke yerlileri olma
yacağı yazılıdır ( es-Slre, s. 86; krş. Abdür
rezzak es-San 'ani, V, 149) 

Makam-ı İbrahim'in eski halini gösteren bir fotoğraf (et
Taril].u '1-l!;avim Li-Mekke ve Beytillahi'L-kerim, IV, 278, 

Lv. 88) 


