
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-
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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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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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"Ri~a~", 38) bağlantı kurmuş ve bu tabi
rin Allah'a mutlakyakınlığı ifade ettiğini. 
ResOl-i Ekrem'in livaü'l-hamd altında ya
pacağı şefaatin de bununla ilgili olduğu
nu belirtmiştir (Hak Dini, V. 3 1 94). 

Genellikle islam alimleri makam-ı mah
mud un tefsirinde şefaati esas almışlar
dır. Onları bu yoruma sevkeden amil ma
kam-ı mahmudu şefaatle tefsir eden ha
dis rivayetleri olmalıdır. Alim ler. makam-ı 
mahmud un sözlük manasma bakarak bu
nun kıyamet gününde bütün insanlara 
yönelik bir şefaat olabileceği kanaatine 
varmış görünmektedir(konuyla ilgili ha
dis için bk. BuharT. "Tefslr", ı 7/5; Müslim. 
"İman", 326-329). Ancak tabiringeçtiği 
ayet. içinde yer aldığı diğer ayetler bağ
lamında incelendiği takdirde övgüye la
yık konum hakkında, Asr-ı saadet'in Me
din e döneminden başlamak üzere is
lam'ın insanlık alemine yayılıp kabul gör
mesi. dolayısıyla Hz. Peygamber'in ezan 
vasıtasıyla adının nerede ise bütün dün
yaya duyurulması şeklinde bir yorum yap
mak mümkün görünmektedir. Makam-ı 
mahmud ayetinin yer aldığı isra süresi
nin hicretteiı az önce nazil olduğu bilin
mektedir. Ayrıca sürede bu ayetten önce 
müşriklerin Resul-i Ekrem'i yurdundan· 
çıkarmak için uğraştıkları belirtilmiş (el
isra ı 7/76-77). ayetten sonra da Resoıul
lah'a, bulunduğu yerden çıkarken ve gi
deceği yere girerken sadakat ve selam et 
dairesinde tutulması ve ilahi desteğe 
mazhar kılınması yolunda dua etmesi em
redilmiştir(el-isra ı 7/80). Buna göre ma
kam-ı mahmud ile, yakın bir zamanda is
lam'ın güç bulacağı ve dünyaya açılacağı, 
bu durumun dünya var oldukça devam 
edeceği gerçeğinin kastedildiğini söyle
mek mümkündür. Nitekim isra süresi 
ayetlerinin hicretle bağlantılı olarak yo
rumlanması Taberi'nin de tercihleri ara
sında yer almaktadır. 
BİBLİYOGRAFYA : 
Müsned, ı, 398; ll, 441; lll, 456; Dilrimi. "Ri

kak". 80; Buhari. "Tefslr". 17/5, ll, "Eı;an". 8, 
,;Rlkak", 38; Müslim. "İman", 326-329; Ebu 
DiivGd: "Şaliit", 38; Taberi. Cami'u'l-beyan (nşr. 
S ıdki Cemi! ei-Attar). Beyrut 1415/1995, XV, 
165-167,179-182, 185-187;Miitüridi, Te'vfla
tü'l-~ur'an, Hacı Selim Ağa Ktp., nr. 40, vr. 
428• ·•; Zemahşerl. el-Keşşaf, Beyrut, ts. (Da
rü'l-ma'rife). ll, 372; Kadi iyaz. eş-Şifa', 1, 289-
303;ibn Hacer, Fetf:ıu'l-ba.ri,Beyrut 1416/1996, 
ll, 299-301; Fahreddin er-Razi, Mefatif:ıu'l·gayb, 
Beyrut 141 1/1990, XXI, 26-27; Seffarini, Leva
mi'u'l-envari'l-behiyye, Beyrut, ts. (ei-Mekte
betü'l-islamiyye).ll, 278; Aıusi, Ruf:ıu'l-me'anf, 
XV, 140-143; Elmalılı, Hak Dini, V, 3194;Ziaud
din Ahmed, "The Controversy over al-Maqam 
al-Mahmud", IS, XXI/3 ( ı 982). s. ı 13-116. 

liJ İLYAS ÜzüM 

414 

r 

L 

el-MAKAMAT 
( .:ıt.oı.wı ) 
Hariri'nin 

(ö. 516/1122) 
Arap edebiyatında 

makame türünde yazdığı eseri. 
_j 

Müellifine izafetle Ma]famatü '1-lfari
ri, el-Ma]fiimatü'l-lfaririyye ve el-Ma
]famôtü'l-edebiyye adlarıyla da anılan 
eserde, toplumdaki çelişki ve çarpıklıkla
ra dikkat çekrnek maksadıyla hayall kah
raman Ebu Zeyd es-Serucl'nin macerala
rı Haris b. Hemmam'ın dilinden akıcı bir 
üslupla anlatılmıştır. Ravi olarak tanıtılan 
Haris b. Hemmam dünyayı dolaşan bir 
bilge, eserin kahramanı rolündeki Ebu 
Zeyd es-Serücl ise dilenci kılığında kurnaz 
ve düzenbaz bir kişidir; güzel konuşarak 
insanları etkiler, amacına ulaşmak için 
her türlü yalanı söyler ve her hileye baş
vurur. Gittiği yerlerde H aris b. Hemmam 
ile karşılaşır, H aris onu söylediği yalanlar
dan ve çevirdiği dolaplardan dolayı ayıp
lar. o da H aris'ten kendisini bağışlamasını 
ister. Hariri bu iki kişiyi karşıt davranış
ların birer simg~si olarak seçmiş. okuyu
cuya içinde yaşadığı toplumun iç yüzünü 
anlatmak istemiştir. Bu bakımdan eser 
devrinin içtimal. siyasi. iktisadi ve fikri 
durumunu belirttiği için büyük bir değer 
taşımaktadır. 

Elli kısa hikayeden oluşan eJcMa]fa
ma t'ta Arap dilinin bütün incelikleri, anla
tım gücü, edebi sanatları ve kelime oyun
ları seeili bir üslupla ortaya konmuştur. 
Hikmet. iyilik. doğruluk. cömertlik. alçak 
gönüllülük. yardım severlik. yiğitlik. be
ceriklilik gibi değerler eserde geniş yer 
tutar. Bu değerler övülürken başarısız yö
neticiler. halka kötü davranan görevliler. 
insana gereken önemi vermeyen yetkili
ler yerilir ve gülünç duruma düşürülür. 
Hariri toplumun belli kesimlerindeki ön
de gelen kimseleri üstü kapalı bir şekilde 
eleştirir; onların özelliklerini. toplumla 
olan ilişkilerini başka bir ortamda geçi
yormuş gibi gösterir. Bu kişileri yalnız 
görünüşleriyle değil kişisel özellikleriyle 
de ortaya koyup davranışlarıyla düşünce
leri arasındaki bağiantıyı sergilerken psi
kolojik tahliliere de yer verir. Hikayeler 
içine serpiştirilmiş deyimler. atasözleri ve · 
vecizeler, Arap dili ve edebiyatı üzerinde 
çalışan alimler tarafından Arapça'nın ge
lişim çizgisini tesbitte ip ucu olarak kulla
nılmıştır. 

Hariri hikayelerinde övgü. yergi. sevgi, 
hikmet, fazilet gibi konular içeren şiiriere 

yer vermiş, nesirle şiir arasında anlam ve 
yapı bakımından bağlantı kurmuştur. Fe
sahat ve belagatın en parlak örneklerin
den sayılan eser makame çığırını açari 
Bediüzzaman el-Hemedanl'yi birçok ba
kımdan aşmış. Arap edebiyatının en yet
kili şahsiyetleri. Hariri'den önce ve sonra 
makame türünde onun gibi bir sanatkar 
gelmediğini söylemişlerdir. Ziyaeddin İb
nü'l-Esir (el-Meşelü's-sa'ir, ı. 55-57), İb
nü't-Tıktaka ( el-Fal].rl, s. ı 5) ve İbnü'l
Haşşab ( el-istidrakat 'ala Mal!:amati'l-f:la
riri) gibi bazı müellifler eseri tenkit et
mişlerse de Zemahşeri bir şiirle onu öv
müştür. 

Makameler kısa hikaye tarzına uyula
rak giriş. gelişme ve sonuç diye nitelen
dirilebilecek üç bölümden oluşur. Girişte 
genellikle Haris b. Hemmam'ın duygu ve 
gözlemleri. gelişme bölümünde Ebu Zeyd 
ile buluşmaları ve beraberlikleri, sonuç 
bölümünde ise Ebu Zeyd'in kendisini ter
ketmesi anlatılır. Mukaddimede belirttiği 
gibi Hariri'nin el-Ma]famat'ı yazmasın
daki amaçlarından biri de zamanında yay
gın kültürü öğretmektir. Hemen her ma
kamede eğitim amaçlı birkaç mesaj bu
lunmakla beraber işlenen konular dilen
cilik, vaaz ve zahidlik, edebi konular. içti
mat siyasi ve ahlaki konular olarak dört 
grupta toplanabilir. Hariri eseri oluşturan 
elli makameyi onar makamelik beş gru
ba, her grubun birinci makamesini züh
de, altıncı makamesini edebiyata. beşinci 
ve onuncu makamelerini de hezeliyyata 
ayırmıştır. 

495-504 ( 11 02-1 1 11) yılları arasında 
kaleme alındığı ileri sürülen el-Ma/fa
ma t'ın kimin teşvikiyle ve nasıl yazıldığı. 
ravi ve kahramanın kimliği konusunda 
değişik rivayet ve kanaatler vardır (Yakut. 
XVI, 263-266) . Bunlardan birine göre Ha
riri. Beni Haram Mescidi'nde ilk defa kar
şılaştığı Ebu Zeyd es~Sürücl'den etkilene
rek eserde kırk sekizinci ·makame olarak 
yer alan "Haramiyye" makamesini yazıp 
Vezir Enüşirvan b. Halid'e sunmuş, onun 
b'-' makameyi beğenmesi. üzerine diğer 
makameleri kaleme almıştır. Bir başka 
rivayete göre ise yazdığı "Haramiyye"yi 
Bağdafa gidip Vezir Enüşirvan b. Halid' e 
takdim etmiş, Enüşirvan'ın teşvikiyle 
Basra'ya dönüşünde makameleri kırka 
çıkarıp yeniden vezire sunmuş, makame
ler hem vezir hem dinleyenler tarafından 
büyük bir kabule mazhar olmuştur. An
cak Hariri'yi çekemeyenler eserin Miığ
ribli birine ait olduğunu. eğer kendisine 
aitse birkaç makam e de burada yazma
sını teklif etmişlerdir. Fakat Hariri bir şey 


