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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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