
MAKAM-ı MAHMÜD 

"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. 
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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 



yazarnayıp Basra'ya dönmüş, bir süre son
ra on makame daha kaleme alıp elli ma
kame ile yeniden Bağdat'a gitmiştir. Ta
bakat kitaplarındaki bu tür bilgiler el-Ma
~amat'ın mukaddime ve hiitimesindeki 
bilgilere, kendi içindeki muhteva birliği
ne ve akışına ters düşmektedir. Zira Ha
rlrl eserin mukaddimesinde bazı edebi 
toplantılarda Bedlüzzaman ei-Hemeda
nl'nin şaheser olarak nitelendirilen eJ
Ma~amôt'ından söz açıldığını, adını ver
mediği, ancak "işareti emir, itaati gani
met bilinen" diye tanımladığı bir kişinin 
Hemedanl'nin açtığı çığır üzere bir ma
kamat yazmasını kendisine emrettiğini, 
kendisinin ise bu hususta mazur görülme
sini rica ettiğini, fakat onun bu ricayıkabul 
etmediğini ve neticede bu emre uyarak 
yazmaya karar verdiğini söylemektedir. 

İlk defa Albertus Schultens tarafından 
üç makamesi Latince açıklamalarla bası
lan eseri ( Leiden 1 731) Caussin de Perce
val tam metin olarakyayımlamış (Paris 
1819). ilk ilmi ne ş ri Silvestre de Sacy 
tarafından yapılmıştır (Paris 1822). M. 
Reinaud ve Joseph Naphtali Derenbourg 
bu baskıyı notlarla yeniden yayımlamış

lardır (l-ll, Paris 184 7- ı 853) Eser Francis 
Joseph Steingass tarafından İngilizce 
notlar ilavesiyle Londra'da neşredilmiştir 
( 1897-1898). el-Ma~amat'ın İslam dün
yasında da çeşitli baskıları yapılmıştır 
(nşr. Mevleviyyullah Davud-Mevlev!Can 
Ali. l-ll. Kalküta 1809-1812; Leknev 1263; 
Del hi 1266; Bulak 1266; Kah i re 1267, 1272; 
Tebriz 1282; istanbul 1288; nşr. lsa Sa
bil., Beyrut 1965) . Annemarie Schimmel 
de yirmi dört makameyi yayımiarnıştır 
( Stuttgard 1966). 

Eser üzerine otuz beş kadar şerh yazıl
mıştır. Bunlardan Ahmed b. Abdülmü'
min eş-Şerlşl (Şerl:ıu Makamati'l-lfarlrl, 
l-ll , Bulak 1284; l-ll, Kahire 1306; nşr. Mu
hammedAbdülmün'imel-Hafil.d, I-IV, Ka
hire 1373/1953; nşr. Muhammed Ebü'l-Fazl 
İbrahim , l-V, Beyrut 141 3/1992), el-Mutarri
zl ( el-iza/:ı {f şer/:ıi Makamati'l-f:{arlrl, Tah
ran 1270; Tebriz 1273; nşr. Ha med b. N as ır 

ed-Dahil, doktora tezi. 1402/1981, Camia
tü'l-imam Muhammed b. Suud el-islamiy
ye) ve Ebü'I-Beka ei-Ukberl'nin (Şer/:ıuga
rlbi'l-Makamati'l-f:{arfriyye, nşr. Muham
med Receb Dlb, Beyrut 1992) şerhleri ba
sılmıştır (diğerleri için bk. Keşfü'?-?Unün, 
ll, 1789-1791; Gülle, s. 43-48). 

el-Ma~amat'ın başta Türkçe olmak 
üzere Farsça, İngilizce, Fransızca, Alman
ca ve İbranice gibi dillere tam veya kıs
mi tercümeleri yapılmıştır. Tahir Selam 
Muhammed Beg, Ahmed Harndi Şirvanl 

(istanbul 1290) . Manastırlı Daniş Ahmed 
Efendi ve Sabri Sevsevil (istanbull952) 
tarafından tam, Antepli Münif Ahmed 
Paşa. Roma sefareti imaını Haşim Veli 
(İstanbul 1326) ve Amasya müftüsÜ Ab
durrahman Kamil Yetkin tarafından kıs
mi çevirisi yapılmış ve şerhedilmiştir. Batı 
dünyasında erken dönemlerden itibaren 
ele alınan Arapça kitaplardan biri olan el
Ma~amat'ın Latince kısmi bir tercümesi
ni ilk defa Jacobus Golius yayımlamış (Le
iden 1656). daha sonra L. M. Deviceserin 
tamamını (Paris 1870). A. Raux bazı bö
lümlerini (Paris 1909) Fransızca'ya çevir
miştir. Kitabı Fr. Rucket Almanca'ya 
(Frankfurt 1826-1 829). L. Chappolow ile 
(Cambridge 1767) Thomas Chenery (Lon
don 1867) İngilizce'ye tercüme etmişler
dir. Ayrıca T. Preston eserin özetini (Lon
don -Cambridge 1850). B. S. Thomas yir
mi altı makamesini İngilizce'ye tercüme 
ederek yayımlamışlardır (London, ts.). 
el-Ma~amat, Muhammed Şemseddin 
(Kalküta 1263/ 1846) , Muhammed Revakl 
(Tahran 1365 hş./1986) ve Alaeddin ifti
har Cevadl (Tahran 1363 h ş./ 1984) tara
fından Farsça'ya çevrilmiştir. İspanyol ya
hudilerinden şair Judah ben Şelome (Ye
hud§. b. Süleyman el-Harlzl) (ö. 627/1230) 
eseri İbranice'ye tercüme etmiştir (Lon
don 1872; Tel Av iv 1951 ). 

el-Ma~amat, aralarında gayri müslim
lerin de bulunduğu birçok edip tarafın
dan taklit edilmiştir. Bunlardan bazıları 
şunlardır: Ebu Tahir ei-Eşterkünl. Zey
nüddin İbnü'I-Verdi, Safiyyüddin ei-Hilli, 
Ebü'l-Abbas Yahya b. Said b. Mart Nasif 
ei-Yazici. Amasya müftüsü Akif Mustafa 
Efendi, Judah ben Şelome (diğer maka
mat yazanlar için b k. Yusuf Nur Avad, s. 
167-191; Gülle. s. 11-17; Aşık, ll [ 1985 ]. s. 
55-74 ; İA,Vlll, 199-201). 
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MAKAMAT-ı ERBAA 
( ~-' Y1 ..:ılol.ö.oJ1 ) 

Mescid-i Haram'da dört büyük 
Sünni mezhebin mensupianna ayrı 
cemaatler halinde namaz kıldıran 

imarnlara ait yerleri ifade eden tabir. 
L ~ 

Aynı anlamda mevakıfü'l-eimme terki
bi de kullanılır. Bu uygulamanın hangi ta
rihte başladığı ve mezhep imaıniarına ait 
makamların üzerinde yer alan binaların 
hangi dönemde inşa edildiği kesin olarak 
bilinmemektedir. Eyüb Sabri Paşa. 663 
(1265) yılında Mekke'de Hanefi, Şafii, 
Maliki ve Hanbeli mezhepleri için birer 
imam tayin edildiğini, bu imamların va
kit namazlarını kendileri için belirlenen 
yerlerde kıldırmalarına karar verildiğini 
ifade ederek bu makamların üzerindeki 
yapıların büyük ihtimalle Mısır Bahri 
Memlükleri Sultanı ı. Baybars dönemin
de ( 1260-1277) inşa edilmiş olabileceğini 
belirtir (Mir'atü'l-Haremeyn, ı . 944-945). 
Ancak İbn Cübeyr'in (ö. 614/1217). Mes
cid-i Haram'da dört büyük Sünni mezhep 
mensuplarının ve Zeydller'in ayrı cema
atler halinde vakit namazlarını kıldıklarını 
bildirerek bu makamlardan bahsetmesi 
( er-Ri/:ıle, s. 78) ve Takıyyüddin ei-Fasl'nin 
497'de (1104) Hanefi ve Maliki makam-
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