
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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XIX. yüzyıla 
ait mineli 
ma kas 

altın , gümüş yahut sarı maden kakmalı , 

bazan mineyle işlenmiş gövdeleriyle dik
kat çeken bu makasiarın kullanılmadığı 
zaman sapının açılmaması için arası zem
berekli olanlarına , hatta kapandığında 
kalemdan veya divit içine sığabilecek şek
le girenlerine de rastlanır. Kağıt makasla
rının bir başka güzelliği de parmakların 
geçirildiği "tutmaç" denilen halkaların 
etrafına sülüs hattı ile "ya fettah" (ey fet
heden, açan) sözünün oygu halinde işlendiği 
örneklerde görülür. Böylece Allah 'ın isim
lerinden olan "ya fettah" hitabı kağıt kes
rnek için makası ele alışta tekrarlanmış 
sayılırdı . Sipariş sahibi kişinin isminin ay
nı şekilde sülüsle yazılıp oyulmuş olduğu 
makaslar da mevcuttu. Osmanlı makas
ları tesbit edilebildiği kadarıyla İstanbul. 
Sivas. Foça. Bosna ve bilhassa Prizren'de 
imal edilir. halkın ihtiyacını karşıladıktan 
başka diğer ülkelere de satılırdı. XIX. yüz
yılda Batı'ya karşı gümrük duvarları kal
dırıldıktan sonra bütün yerli imalat gibi 
makasçılık da sona ermiştir. 
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ei-MAKASID 
( .,w, lA.oJ f ) 

Sa' deddin et-Teftazani' nin 
(ö. 792/ 1390) 

kelama dair eseri. 
_j 

Müellif mukaddimede kitabın adını el
Ma]faşıd, şerhinin adını da Şerf:ıu'l-Ma

]faşıd olarak belirlediği halde (1. 155) Keş

fü'-?=--?=Unun'da (II , 1780) el-Ma]faşıd ii 
'ilmi'l-kelam ismi kaydedilmiş, Yusuf El
yan Serkls Makasıdü't-tdlibin ii usu-. . . . . 
li'd-din adın ı kullanmıştır (Mu'cem, 1, 
637-638). Eser kısa bir mukaddime ve altı 
bölümden meydana gelmiş olup "mak
sad" başlığ ı nı taşıyan bölümler "fasıl, 
mebhas. kısım. mesele" adı verilen bir iç 
sisteme sahiptir. el-Ma]faşıd'ın temel 
bilgiler niteliğindeki birinci bölümü üç fa
sıldan oluşur. Birinci fasılda kelam ilmi
nin tanımı , konusu ve amacı , ikinci ve 
üçüncü fasıllarda ilmin ve istidlalin ta
nımları , tasdik ve tasawura ayrılışları ve 
diğer bazı özellikleriyle Allah'ı bilmekte 
istidlalin gerekliliği gibi konular üzerinde 
duru lmuştur. Varlık bahsinin ele alındığı 
ikinci bölüm de üç fasıldır. VücOd ve adem 
konularının ele alındığı birinci fasılda vü
cOd- mahiyet ilişkisi, vücOd mertebeleri 
ve ma'dOmun "şey" olup olmadığı husus
ları tartışılmıştır. İkinci fasılda mahiyetin 
tanımı , basit ve mürekkep oluşu gibi ko
nular işlenmiş . üçüncüsünde ise vücOb
imtina- imkan, kı dem- hud Os, vahdet
kesret ve illiyyet - ma'IOiiyyet açısından 
vücOd ve mahiyet ilişkisi ele alınmış ve 
bu alanda felsefecilerin görüşleri de be- · 
lirtilmiştir. Kitabın araziara ayrılan üçün
cü bölümü beş fasıldan oluşmaktadır. Ge
nel hacmin dörtte birine yaklaşan ve şer
hiyle birlikte 400 sayfadan meydana ge
len bu bölüm ün birinci faslında kadim
hadis, cevher-araz şeklindeki varlık tas
nifinden sonra arazların kendi başına 
mevcut olamayacakları , kendiliklerinden 
mahal değiştiremeyecekleri , cevhersiz 
varlık kazanamayacakları ve süreklilik ni
teliği taşımadıkları gibi konular ele alın
mış. diğer fasıllarda arazlar nicelik (kem). 
nitelik(keyf). mekan (eyn) ve izafet (nis
biyye) kategorileriyle (makülat) bağlantı 

lı olarak işlenmiştir. Cevherler hakkındaki 
dördüncü bölüm iki ana kısımdan (maka
le) oluşur. İki fasıldan ibaret olan birinci 
kısımda cisim cevher-i ferd, mürekkeb, 
basit, ay üstü ve ay altı alemine ait olmak 
üzere cismin çeşitleri , iki fasıl halindeki 
ikinci kısımda mücerred varlıklar olarak 
takdim edilen nefis, akıl, melek, cin ve şey
tan gibi konular üzerinde durulmuştur. 

el-Ma]faşıd'ın son iki bölümünü teşkil 
eden metin klasik kelam kitaplarının aka
id meselelerini içermekte ve eserin üçte 
birinden biraz fazlasını oluşturmaktadır. 

İlahiyyat konularına ayrılan beşinci bölüm 
yedi fasıl halinde düzenlenmiş olup bu 
fasıllarda sırasıyla Allah'ın varlığı , tenzlhl 
ve sübutl sıfatları, rü'yetullah, kulların fi
illeri. irade ve hüsün-kubuh meseleleri, 
hidayet. dalalet. lutuf, tevfik, ecel ve rı
zık, ayrıca Allah'ın isimleri konu edinilmiş
tir. Eserin dört fasıldan oluşan son bölü
münde nübüwet ve ahiret bahislerine, 
iman, islam, küfür ve fısk kavramlarıyla 
imarnet konularına yer verilmiştir. 

Ehl-i sünnet'in kelam görüşlerini Eş'a

r iyye mezhebine göre ortaya koyan el
Ma]faşıd ile bizzat müellif i tarafından 
yapılan şerhi kelam ilmi tarihinde VIII. 
(XIV.) yüzyıldan itibaren başlayan, müte
kaddimln ve müteahhirlnin görüşlerini 
bir araya getiren hacimli şerhler dönemi
nin bir ürünüdür. Eserde Eş'ariyye'ye ait 
klasik kelam kitaplarının istidlal şekilleri
nin yanı sıra Gazzall'nin dolaylı olarak ve 
tepki niteliğinde de olsa kelam muhteva
sına çektiği felsefi konuların tesiri fazla
ca görülmektedir. el-Ma]faşıd ve şerhiy
le Fahreddin er-Razi, Seyfeddin ei-Amidl, 
Beyzavl ve Adudüddin ei-Icl'ye ait eserler 
arasındaki muhteva benzerliği Teftaza
nl'nin bu müelliflerin eserlerinden fayda
landığını göstermektedir. 

el-Ma]faşıd'ın çeşitli ülkelerdeki kü
tüphanelerde birçok yazma nüshası bu
lunmaktadır (Brockelmann, II , 301 -304; ay
rıca bk. Şerf:ıu 'l-Ma~aşıd, neşredenin gi
ri ş i , ı . ll O) . Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi bilgi
sayar kayıtlarına göre çoğu Süleymaniye'
de olmak üzere yirmi civarında yazması 
tesbit edilmiştir. Müellifin zengin biriki
minin bir özeti olarak hayatının son dö
nemlerinde kaleme aldığı ve Şerf:ıu'l-Ma

]faşıd adıyla 784 (1382) yılında Semer
kant'ta tamamladığı eser kelam ilminin 
önemli kaynaklarından biri haline gelmiş, 
özellikle Osmanlı medreselerinde Şer
f:ıu 'l-Meva]fıf'tan sonra rağbet gören 
kitaplar arasında yer almıştır. el-Ma]fa
şıd'ın müstakil baskısı yapılmamış, Şer
f:ıu'l-Ma]faşıd ile birlikte İstanbul ( 1277, 
1305) ve Lahor'da ( 1981) basılmıştır. Ab
durrahman Umeyre, matbu metnin yanı 
sıra (İ stanbul 1277) Mısır'daki nüshalara 
dayanarak eserin ilmi neşrini gerçekleş
tirmiştir (Beyrut 1981 , 1989) . 

Şerf:ıu'l-Ma]faşıd üzerinde muhtelif 
çalışmalar yapılmıştır. Hüsamzade Mus
tafa Efendi ile (Süleymaniye Ktp., Laleli , 
nr. 2225/ 1) İlyas b. İbrahim es-Sinobl (Sü-


