
MAKAM 

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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

M. Suphi Ezgi, Nazari-Ameli Türk Musikisi, 
istanbul 1933, ı, 48-49; Mahmut R. Gazimihal, 
Musiki Sözlüğü, istanbul 1961 , s. 149-150, 
156-157, 250-251; Özkan. TMNU,s. 77; Rauf 
Yekta, Türk Musikisi , s. 67-68, 82-84; K. L. 
Signell, Makam: Moda/ Practice in Turkish Art 
Music, New York 1986; Yalçın Tura. Türk Musi· 
kfsinin Meseleleri, istanbul 1988, s. 137-146, 
174-181; H. Sadeddin Are!, Türk Masıkisi Na
zariyatı Dersleri, Ankara 1991, s. 28-34. 

L 

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) 



Makam-ı ibrahim'in seller yüzünden za
man zaman yerinden sürüklendiği ve Ka
be duvarına kadar gittiği anlaşılmaktadır. 
Onu günümüzde bulunduğu yere ResQI-i 
Ekrem'in mi yoksa Halife Ömer'in mi ge
tirdiği konusunda farklı bilgiler vardır. Ba
zı rivayetlere göre Hz. ibrahim, ResQlul
lah ve ilk halifeler zamanında da bugün 
bulunduğu yerdeydi. Hz. Ömer dönemin
de sel suları makam-ı ibrahim'i Kabe du
varının dibine kadar sürüklemiş ve halife 
onu tekrar eski yerine koymuştur. Taşın 
daha önce Ka be 'ye bitişik olduğu ve ora
da namaz kılanların tavafı engellediğini 
gören Hz. Ömer tarafından bugünkü ye
rine getirildiği de rivayet edilir (Bekdaş, 
s. ı 06 vd.). Mescidde yapılan imar faali
yetleri sırasında Kabe'nin içinde muha
faza edilen makam-ı ibrahim. 318 (930) 
yılında Karmatller'in zararından korumak 
amacıyla Kabe hizmetiileri tarafından sak
lan m ış, daha sonra yerine konulmuştur. 

Bu makam için ilk mahfaza Abbas! Ha
lifesi Mehdi- Billah zamanında yapılmıştır 
(161/777-78). Halife Mütevekkil-Alellah. 
8000 miskal altın ve 70.000 dirhem gü
müşle eskisinin üzerine yeni bir mahfaza 
yaptırmışsa da (236/850) Mekke Valisi 
Ca'fer b. Fazi ile Muhammed b. Hatim 
mahfazayı sökerek para bastırmışlardır. 
Mehdi- Billah'ın yaptırdığı mahfaza 255 
(868-69) veya 256 yılına kadar yerinde 
kalmış. ardından bu haliyle demir bir ku b
be içine alınmıştır. Daha sonra makam-ı 
ibrahim'in etrafı dört mermer direk ve 
demir şebeke ile çevrilmiştir. iki direk da-

Makam-ı ibrahim 

ha ilave edilerek üstü kornişte kavisli dir
seklerle genişletilmiş. saçaklı bir çatıyla 
örtülmüş, üzerine gelen kısmı kübik ola
rak biraz yükseltHip üstüne soğan şeklin
de küçük bir kubbe yapılmıştır. Memlük 
ve Osmanlı sultanları zaman zaman bu 
maksüreyi imar etmiş veya yen iletmiş
lerdir. Kitabelerde Yavuz Sultan Selim ve 
lll. Murad'ın adları da geçmekteydi. Mak
süre ile Kabe duvarı arasında 15.40 met
relik bir mesafe bulunuyordu. Suudi ida
resi zamanında Faysal döneminde sözü 
edilen yapı kaldırılıp yerine halen mevcut 
altıgen şeklinde camekanlı yapı konul
muş. üzeri ise tamamen açılmıştır. 

iki rek'atlık tavaf namazının makam-ı 
ibrahim'in arkasında kılınması ve Mes
cid-i Haram'da cemaatle namaz kılınırken 
imarnın bu makamda durması m üstehap 
kabul edilmiştir. Mekke'de görülen dava
larda davacılara yaptınlacak yemin Ka be 
ile bu makam arasında icra edilirdi (Şa
m. V. 288; VII, 34). Cahiliye döneminde put 
olarak tapınılmamış olan makam-ı ibra
him'e müslümanların saygı göstermesi 
bazı müsteşriklerce iddia edildiği gibi 
putperestlik geleneğinin bir kalıntısı olu
şundan değil. vahye dayanan üç büyük 
dinin hürmet ettiği Hz. ibrahim'den bir 
hatıra olması ve Kur'an'da adının geç
mesinden dolayıdır. 
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li] NEBİ BOZKURT 

MAKAM-ı MAHMUD 

MAKAM-a MAHMÜD 
(.:ı~lı"l.i.o.JI) 

Hz. Peygamber'in 
kıyamet gününde sahip olacağı 

manevi konumu ifade eden bir tabir. 
L ~ 

Sözlükte "övgüye layık yer, yüksek dere
celi manevi makam" anlamına gelen ma
kam-ı mahmud, kıyamet günü sorgula
ma öncesinde uzun bekleyiş sebebiyle 
bütün insanların sıkıntıda bulunduğu bir 
sırada ResOl-i Ekrem'e ilahi rahmetin te
celli etmesi yolunda niyazda bulunması 
izin ve yetkisini ifade etmektedir. 

Makam-ı mahmud terkibi, namaza iliş
kin bazı açıklamaların ve ResQlullah'tan 
teheccüd namazı kılması istenmesinin ar
dından. "Rabbin seni ileriki bir zamanda 
övgüye layık bir makama getirecektir" 
mealindeki ayette yer almaktadır ( el-isra 
ı 7/78-79). Bu tabir çeşitli hadis rivayetle
rinde de geçer. Bunlardan biri. Hz. Pey
gamber'in. ezanı duyan kimsenin okudu
ğu takdirde şefaatine nail olacağını söyle
diği dua metnidir. Bu dua. "Ey mükem
mel davetin ve sürekli duanın rabbi olan 
Allahımı Muhammed'e, kendisini sana 
yaklaştıran bir vesile ve herkesin merte
besini aşan bir üstünlük lutfet. onu vaad 
ettiğin makam-ı mahmüda ulaştır'' anla
mındadır (Buhar!, "Tefslr", ı 7/ 1 ı; "Ez an". 
8; Ebu DavOd, "Şalat", 38 ) Bazı rivayet
lerde makam-ı mahmud şefaatle tefsir 
edilmiştir (Müsned, Il, 441; lll, 456). 

islam alimleri Kur'an'da mahiyeti açık
ça belirtilmeyen. hadis kaynaklarında ise 
farklı biçimlerde zikredilen bu tabirle il
gili çeşitli görüşler ortaya koymuşlardır. 
Taberl. alimierin çoğunun makam-ı mah
mud u Hz. Peygamber'in kıyamet günü 
insanlara şefaatte bulunacağı konum, 
bazılarının ise ResOl-i Ekrem'in arşta Al
lah'ın sağ yanında oturacağı makam ola
rak yorumladığını ve bu iki görüşten il
kinin tercih edilebileceğini belirtir (Ca
mi'u'l-beyan, xv. 179- 182). Matürldl. sö
zü edilen tabirin, Resülullah'ın sadece 
kendi ümmeti için değil bütün günah
karlar için şefaat etmesi yanında herke
sin beğenip takdir edeceği manevi bir 
makam olarak da açıklanabileceğini ifa
de eder ( Te'vilatü '1-/Sur' an, vr. 428•). Ze
mahşerl. Fahreddin er-Razı ve Al üst de 
şefaat etrafında benzer yorumlar yap
mışlardır. Elmalılı Muhammed Harndi ise 
makam-ı mahmüdun, Hz. Peygamber'e 
nafile ibadet olarak teheccüdün em redil
mesi bağlamında geçmesini dikkate ala
rak kulun nafile ibadetler le Allah'a yakla
şacağını haber veren hadisle (Buhar!, 
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