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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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MAKAM E 

fından halifeterin huzurunda yapılan vaaz 
ve nasihatlerinden söz ettiği "Ma~ama
tü'z-zühhad" bölümünü. özellikle Ebu is
hak el-Husrl'nin Zehrü'l-adab'ında (I . 
305-306) Hemedanl'nin kendisini taklit 
ederek 400 makame yazdığını söylediği 
İbn Düreyd'in Erba' une J;adişen adlı 
eserini. İbnü'd-Daye'nin yetmiş bir hika
yeyi içeren e1-Mükaie'e ve l;üsnü'1-'u]f
ba'sı ile 'Antere, Siretü Al;med b . To
Wn, Harun b. Ebü'1-Ceyş, A]].bdru Gıl
mani Beni ToWn adlı kitaplarını. Ebü'l
Ferec el-İsfahanl'nin eserlerinde yer alan 
zahid, abid, hırsız . dilenci veedepsizlerle 
ilgili hikayeleri , Ebü'l-Mutahhar el-Ezdl'
nin dilenci ve asalak konusunu ele aldığı 
Ijikayetü Ebi'1-Kö.sım e1-Bagdadi'sini, 
Ebu Ali et-Tenuhl'nin e1-Ferec ba'de'ş
şidde, Neşvarü'1-mul;acjara, e1-Müs
tecad min ia'aldti'1-ecvad adlı eserle
rinde ders verici ve eğlendirici nitelikteki 
yol kesici. hırsız. cömert -cimri hikayeleri
ni, Hemedanl'nin hacası İbn Paris'in Füt
ya ia]fihi'1-'Arab adlı eserini. ayrıca He
medanl zamanında yaygın olan ve Sa
saniyye adı verilen. çeşitli yollarla ve 
söz ustalıkları ile insanlardan yardım 
talep eden (mükeddin) Ahnef el-Ukbe
rl ve Ebu Dülef ei-YenbCıl gibi gezgin
cidilenci şairler taifesinin şiir ve kasi
delerinin tesirlerini hatırlatmak gerekir. 
Hemedanl'nin ve onun çok başarılı bir 
takipçisi olan Hariri'nin makamelerinde 
hayall bir ravi ve hayall bir kahraman vaz
geçilmeyen iki unsurdur. Ravinin görevi 
makamenin konusunu teşkil eden olayı 
anlatmak. kahramanın görevi de olayın 
baş oyuncusu rolünü oynamaktır. Heme
dan i' nin makamelerinde ravi Isa b. Hişam. 
olayların kahramanı da Ebü'I-Feth el-is
kenderl'dir. BedYüzzaman el-Hemedanl'
den yaklaşık bir asır sonra gelen Hariri 
makamelerinde üslup, amaç ve kurgu ba
kımından selefinin yolunu izlemiş. onun 
açtığı çığı rı daha da geliştirmek suretiyle 
sürdürmüştür. Hariri'nin makamelerin
de ravi Haris b. Hemmam. kahraman da 
Ebu Zeyd es-Sürucl'dir. 

Hemedanl ile Hariri'nin makameleri ya
zıldıkları dönemden itibaren büyük rağ
bet görmüş , çeşitli ülkelerde istinsah edi
lerek birçok edip tarafından taklit edil
miştir. Özellikle Hariri'nin makameleri 
Arap belagatı ve üslup ustalığının sem
bolü sayılmış. değerini modern zaman
lara kadar korumuştur (Encyclopedia of 
Arabic Literature, ll, 508) . Hemedanl'nin 
Ma]fö.mat'ını taklit edenler arasında bir 
makamesi zamanımıza ulaşan Abdülazlz 
İbn Nübate es-Sa'dl'yi (Ahlwardt, nr. 8536). 

418 

makamat üstübunda kaleme alınmış ve 
şiir tenkidini konu edinmiş olan Resa'i-
1ü'l-inti]fö.d'ın (n şr. Selahaddin el-Mü
neccid, Beyrut 1404/1983)müellifi İbnŞe
ref el-Kayrevani ile çoğu dilenci kurnazlık
Ianna dair Ma]fö.mat'ın (nşr. Hasan Ab
bas. iskenderiyye 1988) yazarı İbn Nakı 
ya'yı zikretmek mümkündür. Hariri'nin 
e1-Ma]fö.mat'ı ile klasik şeklini alan edebi 
makame türü çağımıza kadar birçok ya·
zar tarafından taklit edilip çeşitli alanlara 
uygu lanmıştır. 

VI. (XI I.) yüzyılda Zemahşerl. Ma]fö.
mat'ı ile ekieri olan Nevabigu'l-kelim ve 
Atva]fu';:;-;:;eheb'inde geleneği terkede
rek ahlak ve mev'iza konusunda edebi 
bir zevk vermeyi amaçlamıştır. Eşterkunl 
e1-Ma]fö.matü '1-lüzumiyye'sinde Hari
ri'nin sıkı taklitçisi olmuş . Maarrl'den de 
etkilenerek !üzüm-ı ma layelzem sanatını 
icra etmiştir. Şehabeddin es-Sührever
dl'nin e1-Ma]fö.matü'ş-şuiiyye'si tasav
vuf terimlerine, Ebü'I-Ferec İbnü'I -Cev
zl'nin e1-Ma]fö.metü '1-Cevziyye'si mev
'izaya, Ahmed b. Ali ei-Üsvanl'nin e1-Ma
]fö.matü'1-l;dsibiyye'si toplum eleştirisi
ne. Rükneddin ei-Vehranl'nin e1-Ma]fö.
matü'1-Vehraniyye'si eğitim. övgü ve 
ahlaka, hıristiyan tab ip Yahya b. M ari'nin 
e1-Ma]fö.matü '1-Mesil;iyye'si bilim ve 
sanat konularına dairdir. Gazzall ile Sem
'anl de halife ve valilerin huzurunda za
hid kişilerin yaptığı nasihat konuşmala

rına dair makam at yazmışlardır. VI. (XII.) 
yüzyılda Endülüs ve Mağribli yazarlar da
hil olmak üzere birçok alim ve edip ma
kame türünde eserler vermişlerdir (Ha
san Abbas. s. 9-146). 

VII. (XIII.) yüzyılda şair 111imsan1 Şab
büzzarlf Ma]fö.matü '1- 'uşşa]f, Feşal;a

tü '1-mesbuk ii me1al;ati'1-ma'şu]f, e1-
Ma]fö.metü'1-Hitiyye ve'ş-Şiraziyye ad
lı eserlerinde makame tarzını gazele uy
gulamış. İbnü's-Saykal ei-Cezer1672'de 
(1273) yazdığı e1-Ma]fö.matü'z-Zeyniy
ye'sinde Hariri'nin yakın takipçisi olmuş. 

Bedreddin İbnü'I-Muazzam on iki maka
mesinde Hariri'yi taklide çalışmış. Zahl
rüddin Ali el-Kazerünl e1-Ma]fö.metü'1-
Bagdadiyye'sinde Bağdat'ı tasvir etmiş, 
Taceddin Muhammed es-Sarhadl Ma]fö.
me ii'l-müia]].are beyne't-tUt ve'1-miş

miş'inde dut ile kayısı arasındaki üstün
lük kavgasını ele almıştır. 

VIII. (XIV.) yüzyılda Ahmed er-Razi e1-
Ma]fö.matü'1-işna 'aşeriyye, İbn Seyyi
dünnas e1-Ma]fö.matü'1-'aliyye, Muham
med b. İbrahim ed-Dımaşki e1-Ma]fö.ma
tü '1-ie1seiiyye ve't -tercematü 'ş-şuiiy
ye, Zeynüddin İbnü'I-Verdl en-Nebe' 

'ani'l-vebd (Mal).ame fi 't-ta'üni'l-'am) ad
lı eserleri kaleme almışlardır. Selahaddin 
es-Safedl, 'İbretü'l-1ebib bi-maşra'i'1-
ke'ib'inde (el-Mal).ametü 'l-Aybekiyye) 
platonik aşk konusunu ele almış. İbn Ha
b Ib el-Halebi e1-Ma]fö.mat'ında hayvan 
tasvirlerini konu edinmiştir. Lisanüddin 
İbnü'l-Hatlb Mi'yarü '1-i./].tibar ii al;va
li'1-me'ahid ve'd-diyar, ljatratü'Hayi 
ii ril;leti'ş-şita'i ve 'ş-şayi ve Malsame
tü 's-siyase adını taşıyan. ülke ve belde
lerin tasvir ve tanıtımı ile gezi ve siyase
te dair eserlerini makame üslubunda yaz
mıştır. 

IX. (XV.) yüzyılda Muhammed ei-Kawas, 
Riyazü '1-ezhar adlı makamatını gelene
ğin aksine düz nesirle ve değişik kahra
manlar halinde yazmıştır. Edip ve fakih 
Ömer ez-Zeccal e1-Ma]fö.matü's-Sasa
niyye, Tesril;u'n-nişal ila ma]fö.tili'l-ii
şal ve Ma]fö.me ii emri'l-veba'yı telif 
etmiştir. Gırnatalı şair ve edip İbnü'l-Mu
rabi' Ma]fö.metü '1- 'id'i kaleme almıştır. 

X. (XVI.) yüzyılda Süyutl makame adını 
verdiği birçok eserinde ilmi meseleleri, 
nahiv bilmeeeleri (lugaz). toplumsal konu
ların eleştirisi, taziye, veba, ahlak ve cin
sel sorunları ele almıştır. İbrahim İbnü'l
Vezlr e1-Ma]fö.matü'n-naz;ariyye'de ve 
Ahmed b. Muhammed el-Kastallanl Ma
]fö.matü '1-'ariiin'de ketarn konularını iş
lemiş, Ali b. Nasır el-Hicazl el-Ma]fame
tü'1-Gavriyye'sinde Kansu Gavri'yi öv
müştür. 

Edebi eserlerin kalitelerinin düştüğü 
XVIII-XIX. yüzyıllarda makame tarzı yine 
çeşitli konulara uygulanmıştır. Abdullah 
b. Hüseyin es-Süveydl. Ma]fö.matü'l-em
şa1i 's-sa'ire'de, oğ lu Ebü'I-Hayr Abdur
rahman Cami'atü'1-emşal'inde makame 
tarzını kullanarak atasözlerini hoş ve eğ
lenceli bir çerçevede irtibatlandırmışlar
dır. Ebu Bekir b. Muhsin el-Alevi. el-Ma
]fö.matü '1-Hindiyye'sinde kahramanı 

olan Seyyah Ebü'z-Zafer el-Hindl'nin elli 
Hindistan macerasını ravisi Nasır b. Fet
tah'ın dilinden anlatmaktadır. Cemaled
din Ebü'l-Feth b. Alevan el-Kabbfml, ma
kamesinde Basra hakimleri Hüseyin Paşa 
ile Ali Paşa Efrasiyab 'ın İbrahim Paşa ku
mandasırıdaki Türk ordusuna karşı ver
dikleri savaşı tasvir etmiştir. Osman b. 
Ali el-Ömer!, el-Ma]fö.matü 'd-düceyliy
ye ve '1-ma]fö.matü '1-'Ömeriyye 'sinde 
İslam mezhep ve fırkalarını konu edin
miş. Yusuf el-Hifnl, Ma]fö.metü'1-mul;d
keme beyne'I-müdam ve'z -zühur'un
da yağmurla çiçekler arasında, Ahmed 
Berblr el-Beyrutl. Ma]fö.me fi 'l-muia]].a
re beyne'l-ma'i ve'l-heva' adlı eserinde 



su ile hava arasındaki üstünlük yarışını 
ele almıştır. 

Arap edebiyatındaki makame türü di
ğer edebiyatiara da tesir etmiş. iranlı Ka
dı Ebu Bekir Hamldüddin Ömer b. Mah
mud ei-Belhl(ö 559/1164) Hariri'yi taklit 
ettiği makamelerinde (fvla/f:amat-ı Hami
di) çeşitli hizip ve gruplar arasındaki üs
tünlük mücadelesini ele almış. Edlbü'I
Memalik Ferahanl ( ö. 1917) Mecmu'a
tü '1-Ma~iimat adıyla bir eser yazmıştır. 
İspanya yahudilerinden Jehuda (Yehuda) 
el-Harizi ( ö 62 7/12 30). Hariri'nin eserini 
İbranice'ye tercüme ettiği gibi Sefer ha
Hokhmoth'ininde (KWibü '1-f:/ikme) elli 
makame ile onu taklit etmeye çalışmış
tır. Yine İspanya yahudilerinden Salamon 
ben Sakbil'in (V/Xl. yüzyıl) Aşer ben Ye
huda'sı makame tarzında olup insanla
rı dine sarılmaya davet etmektedir. İs
panyol yahudisi Yusuf b. Mair b. Sabira 
(ö. 591/1195) Sefer Ha-Aşerom (Kita
bü 't· Ta'alLmi'l-müferril:ıa) adlı eserini ma
kame tarzında yazmıştır. Nusaybin met
ropoliti Abdişo (EbedyeşQ, ö. 61 0/1213). 
Hariri'yi taklit ederek Süryanlce dini- ah
laki elli manzum makame yazıp şer
hetmiştir (Beyrut 1889). İspanyalı Juan 
Ruis (VIll./XIV. yüzyıl) e1-lfubbü'l-maJ:ı

mud'unda bir kahramanın ibret alına
cak maceralarını manzum makame tar
zında kaleme almış ve sosyal gerçekleri 
realist bir yaklaşımla anlatmıştır. İspan
ya'nın meşhur Picaresca ve Lazarilla hi
kayelerinde de makamelerde olduğu gibi 
dilencilik, dilenme kurnazlıkları, cimri
lik gibi konular gerçekçi bir yaklaşım ve 
alaycı- nükteli bir üslupla anlatılmıştır. 
İtalyan yazarı Dante Cehennem adlı ese
rinde, Hemedanl'nin el-Ma~iimetü'1-İb
lisiyye'sinden ya doğrudan doğruya ya 
da Endülüslü İbn Şüheyd'in cinler alemine 
seyahati ele aldığı et-Tevabi' ve'z-zeva
bi'i yoluyla etkilenmiştir. 

Makame türü eserlerin telifı XIX ve XX. 
yüzyıllarda da yoğun biçimde devam et
miştir. Lübnanlı Nasıf ei-Yazid 1856 yılın
da neşrettiği Mecma'u '1-baJ:ıreyn adlı 
eserinde Hariri modelini taklit ederek 
makame denemeleri yapmıştır. Yaşadığı 
çağın gereği olarak konuları değişmekle 

birlikte makamelerin kurgu tekniği Ha
rlrl'ninkilerle aynıdır. Olayları anlatan ravi 
Süheyl b. Abbad, kahraman ise Meymun 
b. Hazzan'dır. Faris eş-Şidyak da 1855'te 
es-Sa~ 'ale's-sa~ fima hüve'l-farya~ 
adıyla yayımladığı eseriyle makamenin 
modern takipçilerinden olmuştur. Şidyak 
bu kitabındaki makamelerine tasvir, di
yalog vb. yeni ifade tekniklerini ilave et-

meye çalışmışsa da makamenin karak
teristiğini oluşturan seeili nesir ve garip 
kelimelere yer verme kurallarını terket
memiştir. 

Mısır'da da makame sanatını taklit 
eden birçok edip yetişmiştir. Bazı araştır
macılar Ahmed Şevki'nin hürriyet. vatan. 
Süveyş Kanalı, piramitler, ölüm, meçhul 
asker gibi konuları ele aldığı Esva~u 'g;

?;eheb adlı eserini Hariri'nin el-Ma~d
mat'ından etkilenerek yazdığı görüşün
dedir. Yine Ali Mübarek'in 'Alemü'd-din, 
İbrahim ei-Müveylihl'nin lfadi§ü Musa 
b. 'İsam, oğlu Muhammed ei-Müveylihl'
nin lfadişü 'isa b. Hişam ve Hafız İbra
him 'in 1906 yılında yayımladığı Leyali 
Salih'in eski makame türünün modern 
uygulamaları olduğu ileri sürülmektedir 
(Seyyid Hamld en-Nessac. LXIV [ 19821, s. 
55-60) Hasan ei-Attar. İbrahim ei-Müvey
lihl, Muhammed Efendi eş-Şerif ve Ali 
Paşa Mübarek'in makameleri makalem
si bir eğilimi temsil eder. 

Makame türünün Batı edebiyatından 
Arapça'ya girmiş olan kısa hikaye niteliği 
taşıdığı yolunda bir kanaat ileri sürülmek
tedir. Hatta makameyi hikayeden çok ti
yatro eserine yakın görenler de vardır. 
Ancak sağlam temellere dayanmayan bu 
iddialar alanın uzmanlarınca kabul edil
mernekte ve makamenin özgün bir edebi 
tür olduğu görüşü benimsenmektedir. 
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Arapça mıkras veya mıkraz kelimesin
den Türkçe'ye geçmiştir. Eskiden "kağıt
hane" adıyla anılan imalathanelerde belli 
büyüklükteki tabakalar halinde imal edi
len kağıtlar kağıtçılarda da bütün olarak 
satılır ve bunları satın alan ihtiyaç sahip
leri tarafından istenilen boyda kesilerek 
parçalara ayrılırdı. Bu maksatla kullanı
lan kağıt makasları, bir çırpıda ne kadar 
uzun bölümü kesebilirse kağıt o nisbet
te ziyana uğramadan kullanılmış olurdu. 
Bundan dolayı kağıt makaslarının kesici 
ağızları diğer makas cinslerinden daha 
uzun olarak yapılır ve bunlar başka işler
de kullanılmazdı. Kağıt makaslarının ke
sici kolları uzunluğu dışında kağıdı çabuk 
kavraması için düz değil içe dönük, oluklu 
olarak yapılırdı ve kıl geçmeyecek kadar 
birbirine intibak eden makas ağızlarını 
başka işte kullanılmadıkça bil em eye ihti
yaç duyulmazdı. 

Keskinliklerinin yanı sıra hafif malzeme 
olarak taban demirinden ve tutma halka
ları çoklukla sarı madenden imal edilen. 
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