
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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Av ad, Fennü '1-mal!:ama.t beyne'ş-şark ve'l
garb, Mekke 1406/1986, s. 5-14, 167-191; Şev
ki Dayf. el-Fen ve me?ahibüh, Kahire 1990, s. 
292-304; Ahmed Emin Mustafa. Fennü'l-mal!:a
me beyne'l-Bedi' ve'l-Hariri ve 's-Süyüti, (bas
kı yeri yokJ 1411/1991, s. 113-199; Sıtkı Gülle, 
el-Hariri Hayatı Arap Dili ve Edebiyatma Dair 
Çalışmaları (doktora tezi, 1995). iü Sosyal Bi
limler Enstitüsü; M. Nebih Haccab. "Zahiretü' l
Mal5amat: Neş'etüha eşerüha fı ' l-adabi ' l-ec

nebiyye", Havliyyatü Külliyyeti dari'l-'ulüm 
( 1968-69). Kahire 1969, s. 85-11 O; Mustafa es
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ra Makamat Yazanlar". DÜİFD, ll ( 1985). s. 55-
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dans les Maqamat d'al-J:Iariri: Elemen ts d'une 
lecture semiologique", Arabica, XXXIV/3, Lei
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transgression et relation a la langue dans les 
Maqamat da'l-Hariri". a.e. , XLI/2 ( 1994). s. 198-
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s. 217-231; M. Ebü'I-Fazl ibrahim, "el-Haririve 
Mal5amatühG". Mecelle tü '1-Ba/:ışi'l-'ilmi ve't-tü
raşi ' l-İslami, ı, Me kk e 1398, s. 115- 124; Bed
rettin Aytaç. "Abbasi DevrindeNesir ve el
Hariri" , DTCFD, XXXV/I ( 1991 ). s. 1-14; D. S. 
Margoliouth- [C. Pellat]. "Hariri". Ef2 (ing.). lll , 
221-222. 

~ HULUSİ KILIÇ 

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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larının, 540' 1ı (1145) yıllarda Hanbeli ma
kamının mevcut olduğunu gösteren işa
retiere rastlandığı şeklindeki ifadeleri 
( Şifa'ü 'l-garam, ı . 395) dikkate alındığın
da bu makamların V (Xl) veya VI. (XII.) 
yüzyıllarda ihdas edilmiş olduğu söylene
bilir. Şafii makamı Kabe'nin doğusunda 
Hacerülesved ile Rüknüşşami arasında 
makam-ı İbrahim'in arkasında, Hanefi 
makamı Kabe'nin kuzeyinde Rüknüşşa

mi ile Rüknülgarbi arasında altın oluğun 
karşısında , Maliki makamı Kabe'nin batı
sında Rüknülgarbi ile Rüknülyemani ara
sındaydı. Hanbeli makamı ise ilk olarak 
tavaf alanının sınırı üzerinde Hacerüles
ved'in karşısında zemzem kuyusuna ya
kın bir yerde iken Şafii cemaatinin saf 
düzenini engellediği gerekçesiyle ll. Ab
dülhamid döneminde 1884'te güney ta
rafına , Rüknülyemani ile Hacerülesved'in 
arasına alınmıştır. 

MemlükSultanı ei-Melikü'n-Nasır Ferec 
devrinde 807 ( 1404-1405) yılında onarı
larak yeniden yaptırılan Şafii . Maliki ve 
Hanbeli makamları iki taş sütun üzerine 
yapılan bir kemerden ibaretti. Şafii maka
mında iki sütun arasında herhangi bir 
yapı mevcut değilken Maliki ve Hanbeli 
makamlarında iki sütunun arasındaki ya
pının ortasında mihrap bulunuyordu. 801-
802 ( 1399-1400) yıllarında tekrar inşa 
edilen Hanefi makamı ise dört taş sütun 
üzerine kurulmuş olup üstü kapalıydı ve 
öndeki iki direk arasında mermerden bir 
mihrap vardı. 

Kabe'nin çevresindeki bu makamlar 
bazı Osmanlı padişahları tarafından ona
rılarak yeniden yaptırıldı. Hanefi makamı 
Kan ün i Sultan Süleyman döneminde947'
de ( 1540) iki kat halinde inşa edilerek ce
maatin tekbirleri daha rahat işitmesine 
imkan sağlamak için üst kat müezzinlere 
ayrıldı . Maliki ve Hanbeli makamları se
kizgen şeklindeki dört sütun halinde tek
rar yaptınlarak üzerine ahşap bir çatı ila
ve edildi. Sultan Abdülaziz devrinde Han
beli ve Maliki makamlarının çatıları yeni
lendi; Hanefi makamında yapılan onarım

la batı ve doğu taraflarındaki direkler 
yükseltilerek mevcut iki kemer tek kemer 
haline getirildi. 

Kaynaklarda Zeydiler'e ait ayrı bir ma
kamın bulunduğu zikredilmemekle bir
likte Mescid-i Haram'da müstakil bir ce
maat teşkil ettikleri bilinen bu mezhep 
mensupianna ait bir yerin olması kuwet
Ie muhtemeldir. Nadir Şah'ın , Ca'feriyye'
nin beşinci mezhep olarak tanın ı p bu 
mezhep adına Harem'de bir makam inşa 
edilmesi için Osmanlı Devleti nezdindeki 
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teşebbüsleri ise başarısızlıkla sonuçlan
mıştır. 

Makamat-ı erbaanın bulunduğu dö
nemlerde ayrı ayrı oluşturulan cemaatler
de hangi mezhep imamının namaza önce 
başladığı konusunda farklı rivayetler ve 
uygulamalar söz konusudur. İbn Cübeyr 
akşam namazı dışındaki vakit namazları
nı önce Şafiiler'in, ardından sırasıyla Ma
likller. Hanefiler ve Han beliler'in kıldığını 
belirtirken ( er-Ril:ıle, s. 78-79) İbn Battü
ta önce Şafiiler'in başladığını , daha sonra 
sırasıyla Malikller, Hanbeliler ve Hanefi
ler'in kıldığını ifade eder ( er-Ril).le, ı . 397-
398). Takıyyüddin ei-Fasi ilk olarak Şafii
ler'in, ardından sırasıyla Hanefiler, Maliki
ler ve Hanbeliler'in kıldığını ve 790 ( 1388) 
yılından itibaren Hanefiler'in Malikller'den 
önce kılmaya başladığını belirtmektedir 
( Şifa'ü'l-garam, I. 393). Daha sonraki eser
lerde ise önce Hanefiler'in, ardından sıra
sıyla Malikiler, Şafiiler ve Hanbeliler'in kıl
dığı , sadece sabah namazında önce Şafi
iler'in, son olarak da Hanefiler'in namaza 
durduğu kaydedilmektedir. Akşam na
mazı , vaktin darlığı sebebiyle bütün mez
hep mensupları tarafından ayrı cemaatler 
halinde aynı anda kılınıyordu . Ancak imam 
ve müezzinlerin seslerinin birbirine karış

ması yüzünden namazı bozacak durumla
rın ortaya çıkması üzerine Memlük Sulta
nı ei-Melikü'n-Nasır Ferec'in emriyle 811 
(1408) yılından itibaren akşam namazları 
tek cemaat halinde Şafii mezhebine men
sup imam tarafından kıldınlmaya başlan

dı. Ancak bu uygulamaya Memlük Sulta
nı el-Melikü'I-Müeyyed Şeyh ei-Mahmüdi 
tarafından 816'da (1413) son verilerek 
mezhep mensuplarının akşam namazla-

Kabe'nin 
çevresindeki 

mezhep 
i mamlarına ait 

günümüze 
ulaşmayan 

makamlar: 
1. Hanefi makamı . 

2. Safii makamı. 

3. Maliki makamı , 

4. Hanbeli makamı 

rını kendi imamlarının arkasında ayrı ce
maatler halinde kı lmalarına izin verildi. 
İbn Zahire (ö. 960/ 1553 1?1). kendi döne
minde Hanefi ve Şafii mezhebi mensup
larının akşam namazını aynı anda kıldık
larını. bu uygulamanın bazı karışıklıklara 

yol açması sebebiyle durumun Kanüni 
Sultan Süleyman'a bildirilmesi üzerine 
931 ( 1525) yılı sonlarında akşam namazı
na önce Hanefi imamının başlamasına ka
rar verildiğini belirtir ( İbrahim Rif' at Paşa , 

ı . 25 1 ). 

Fıkıh alimleri, halkın cemaate katılma 
konusunda gevşeklik göstermesine engel 
olmak için daimi imamı bulunan camiler
de cemaatle namazın tekrarlanması rnek
ruh sayılmıştır. Aralarında İbn Abidin 'in 
de bulunduğu bazı fakihler mahalle mes
cidinde cemaatle kılınan namazın tekra
rının mekruh, yol üstünde veya çarşıda 
bulunan camilerde ise caiz kabul edilme
sinden hareketle, Mekke ve Medine mes
cidlerinin de yol üstü veya çarşı camisi 
hükmünde sayılması gerekti ği için bu 
mescidlerde birden fazla cemaat oluştu
rulmasının caiz olacağı görüşündedir. Ay
rıca bu konu, farkl ı mezhebe mensup bir 
imama uyarak kılınan namazın hükmü 
açısından da ele alınmış. her mezhep 
mensubunun kendi imarnma uyması ge
rektiği dikkate alınarak aynı mescidde 
birden fazla cemaatin oluşması diiz ka
bul edilmiştir. Mescid-i Haram'da mez
heplerin vakit namazlarını ayrı cemaatler 
halinde kılmaları uygulamasına Abdüla
ziz b. Suüd döneminde 1343 ( 1924-25) 
yılında son verilmiş ve Ka be çevresinde 
bulunan mezhep imamlarına ait makam
lar kaldırılmıştır. 
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li! SALiM ÖGÜT 

MAKAMAT-ı HAMiDi 
(~~.:ıl..ı~Ao) 

Ömer b. Mahmud el-Belhi'nin 
(ö. 559/1164) 

makame türündeki eseri. 
_j 

Kadı Ebu Bekir Hamidüddin ömer b. 
Mahmud el-Belhi hakkında fazla bilgi yok
tur. Şiirlerine ve Belh'te kadılkudat oldu
ğuna bakılarak iyi bir öğrenim gördüğü 
söylenebilir. Kaynaklarda kadılıkta Kadi 
Şüreyh'e benzetildiğine. şiir ve nesirde 
zamanının Ebu İshak es-Sabi'i ve Ebu Nü
vas'ı olarak nitelendirildiğine göre önemli 
bir kişi olmalıdır. Şair Evhadüddin-i Enve
ri'nin Belh şehrini hicveden. başkası ta
rafından yazılarak kendisine atfedilmiş 
bir şiir yüzünden saldırıya uğradığında 
Hamidi'ye sığınıp canını kurtarması, ar
kasından da onun hakkında parlak kasi
deler yazması bu görüşü desteklemek
tedir. 

Kadı Hamidüddin ününü, Bediüzzaman 
el-Hemedani ve Hariri'nin Arapça maka
melerinin etkisi altında yazdığı Farsça 
Ma]famat adlı eserine borçludur. Niza
mi-i Arüzl, 551-552 (1 156-1157) yılların 

da kaleme aldığı Çehar Ma]fd1e'sinde bu 
eserden bahsettiğine göre müellif 551'
de (1156) yazmaya başladığı kitabını bir 
yıl içinde tamamlamış olmalıdır. Eser. 
yirmi dört konuyla ilgili yirmi üç makame 
ve bir hatimeden meydana gelmekte
dir. 

Makamelerde rastlanan şiirlerinden Ha
midi'nin başarılı bir şair olduğu anlaşıl-

maktadır. Eserini oldukça sade bir Farsça 
ile kaleme almakla birlikte yer yer döne
minin modasına uyarak veya Bediüzza
man el-Hemedani ve Hariri'nin etkisiyle 
tumturaklı bir dil kullanmıştır. Kitabın en 
eski yazma nüshaları Medine'de Arif Hik
met Kütüphanesi ile (istinsahı 23 Şaban 
668 1 ı 7 N isan 12 70) Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde (Fatih, nr. 41 08; istinsahı 860/ 
1456) bulunmaktadır. Ma]famat-ılja
midi Tahran ( 1260, 1290). Tebriz ( 1312 
h ş.), İsfahan ( 1339 h ş.), KanpOr ( 1268) ve 
Leknev'de ( 1296, 1349) yayımlanmıştır. 
Eserdeki yedinci makam e (sikbaciyye: bir 
tür sirkeli yemek) Meliküşşuara Bahar'ın 
Sebkşinasi adlı eseri içinde neşredilmiş
tir (Tahran 1370hş., s. 344-356). Malfa
mat'ın Arif Hikmet Bey Kütüphanesi'n
deki nüshasıyla diğer altı nüshası karşı
laştırılarak Rıza İnzabi Nejad tarafından 
yeni bir neşri yapılmıştır (Tahran 1365, 
1372). Hamidl'ninMa]fdmdt'ı dışında Ve
siletü '1- 'ufat ila ekfi'1-kifdt, ljaninü '1-
müstecir ila ]].azreti'1-mücir, Ravzatü'r
rıza ii med]].i Ebi'r-Rıza, Kad]].u'1-mu
ganni ii med]].i'l-mu'anni, e1-İstigaşe 
ila i]].vani'ş-şeldşe, Münyetü'r-raci ii 
cevheri't-taci adlı eserlerinin bulundu
ğu kaydedilmektedir (Avfl, 1, 20 ı). Mec
ma'u '1-fuşa]].ô.' müellifi Hi d ayet de Se
femame-i Merv adlı bir mesnevisini kay
deder. 
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[il TAHSiN YAZlCI 

MAKAME 
( 4.o lö.ıJ f ) 

Hayali bir kahramanın 
başından geçen olayların 

hayali bir hikayeci tarafından 
dile getirildiği kısa hikayeler serisinden 

(makamat) meydana gelen edebi tür 
ve bu konuda yazılan eserlerin 

ortak adı . 
L _j 

Sözlükte "kalkmak, ayakta durmak" 
manasındaki kıyam kökünden türemiş 
bir isim olanmakame (çoğulumakamat), 
"bir araya gelmiş bir grup insan, bunların 

MAKAM E 

bulunduğu veya oturduğu yer" anlamına 
gelir. Zamanla bu yerlerde söylenen söz
lere de makam e denmiştir ( Lisanü '1-
'Arab, "15vm" md.; Tacü 'l-'arüs, "15vm" 
md ) İslam devletinin güçlenip genişle
diği, buna paralel olarak nüfuz. servet ve 

· refahın arttığı, israfın ve adaletsiz uygu
lamaların başladığı Emevller döneminde 
bazı zahidler üst düzey yöneticileriyle te
mas etme imkanlarını aramış, çeşitli 
meclislerde onlara öğüt çerçevesinde hi
tap etmeye başlamışlardır. Zahidler bu 
konuşmaları güzel, sağlam ve etkili bir 
Arapça ile yapıyor, sözlerini Kur'an'dan. 
hadisten, Arap şiiri ve darbımesellerinden 
naklettikleri örneklerle süslüyorlardı. 
Böylece makame Emevller devrinde hali
feler, vezirler, valiler gibi üst düzey yöneti
cilerinin huzurunda yapılan zühd ve tak
va hitabeleri olarak "huzurda duruş; hu
zur konuşması" anlamını kazanmıştır. 

lll. (IX.) yüzyıldan itibaren makamenin 
vaaz ve hitabe Özelliğini kaybetmeye, bu
nun yerine eğitici, öğretici, etkileyici ve 
eğlendirici yönü ağır basan "dilenci hita
besi" hüviyetine bürünmeye başladığı gö
rülmektedir. Eskiden olduğu gibi içinde 
ayet ve hadislerden yapılmış iktibaslar 
bulunmakla birlikte makame nasihat içe
ren konuşmalar niteliğinden çıkarak ede
bi bir tür haline gelmiştir. Bu türü n özel
liklerini, bir olay etrafında şekillenme, ha
yali bir ravisi, her konudaki bilgisi ve gü
zel konuşmasıyla insanları kendine hayran 
bırakan , dilenci hüviyetinde hayall bir 
kahramanı bulunma, dilin inceliklerini, 
özellikle dildeki garip kelimeleri öğret
meyi hedefleme. nahiv bilmecelerinden, 
edebi inceliklerden ve Arap atasözlerin
den örnekler vermek suretiyle okuyucu
ların hoşça vakit geçirmelerini amaçlama 
biçiminde özetlemek mümkündür. Bu ye
ni şekliyle makame türünün ilk defa Be
öıüzzaman el-Hemedanl (ö 398/1008) ta
rafından ortaya konduğu görüşü araştır
macıların çoğu tarafından benimsenmek
tedir. Hemedanl'nin bu başarısında zen
gin bilgisi, geniş kültürü ve özel yetene
ğinin yanı sıra.muhteva, biçim. üslüp ve 
sanat yönünden mevcut edebi mirastan 
taydalanmış olduğunu da belirtmek ge
rekir. Bu arada Cahiz'in başta ljiye1ü'1-
mükeddin'i olmak üzere e1-Bu]].a1a', Ki
tabü'1-Me]].dsin ve '1-azdad ve Kitdbü 't
Terbi' ve't-tedvir gibi eserlerinde dağı
nık şekilde bulunan cimrilik, dilencilik, gu
rur ve kibir gibi sosyal sorunları alaycı , iğ 

neleyici, nükteli bir hikaye üslQbu içinde 
dile getirmesini, öğrencisi İbn Kuteybe' 
nin 'Uyunü'1-a]].bar'ında, zahidler tara-
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