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ve Katai' mahalleleri yanında Kahire'nin 
kuruluşu hakkında da bilgi vermiştir. Fa
tım! dönemi tarihçilerinden Müsebbihl'
nin (ö. 420/1029) A]]bdru Mışr (Kahire 
I 978) adlı meşhur tarihi de aslında bir 
hıtattır. Ancak İbn Hallikaiı'ın 13.000 va
rak hacminde bir eser olduğunu kaydet
tiği (a.g.e., ll, 378) bu önemli kitabın sa
dece 414-415 (1023-1024) yılları olayla
rını anlatan kırkıncı bölümü günümüze 
ulaşmıştır. Kudal ise (ö. 454/1062) aynı 
sahada el-Mu{ıtdr ii &ikri'l-]]ıtat ve'l
dşdr adlı eseri kaleme almıştır. Bu kitap 
zamanımıza kadar gelmemiş olmakla bir
likte Kalkaşendl, Makrlzl, İbn Tağrlberdl 
ve Süyutl gibi müelliflerin yaptıkları alın
tılardan tanınmaktadır. Daha sonra Mu
hammed b. Berekat b. Hilal en-Nahvl ( ö. 

52011126) Mısır'ın topografyası hakkında 
bir hıtat yazmış, ancak bu kitap da günü
müze ulaşmamıştır; Makrizi onun bu ese
rinden övgüyle bahseder (el-ljıtat, I, 5). 
Fatımiier döneminin son hıtat müellifi 
Cewanl'dir (ö. 588/1 192) . Pekçokeseri 
bulunan müellif, en-Nulwt li-mu'cemi 
md eşkele mine'l-J.:ııtat adlı zamanımı
za intikal etmeyen eserinde Kahire'nin ta
rihinden ve izi kalmamış ya da harap ol
muş yapılarından bahseder. 

Fatımi yönetimine son veren EyyQbl
ler'in yine Kahire'yi merkez yapmalarına 
ve burada meşhur saray kompleksi Kal
'atülcebel ile çok sayıda medrese vb. ya
pı inşa ettirmelerine rağmen Mısır'da hü
küm sürdükleri 1171-1250 yılları arasın
da Mısır ve Kahire hakkında kitap yazıl
mamıştır. Onların yerini alan Memlükler 
döneminde bu konuda temayüz edenle
rin ilki, er-Ravzatü'l-behiyyetü'z~zdhi
re ii ]]ıtati'l-Mu'izziyyeti'l-Ktihire adlı 
eserin müellifi olan Muhyiddin İbn Abdüz
zahir'dir (ö. 692/1 293). Kalkaşendl, Mak
rizi ve İbn Thğrlberdl'nin önemli kaynak
larından birini teşkil eden er-Ravzatü'l
behiyye günümüze ulaşmamıştır. İbn 
Abdüzzahir'den sonra i]fti?ü'l-mütegaf
fil'i kaleme alan İbnü'I-Mütewec ez-Zü
beyr( (ö. 730/1330) gelmektedir. Daha 
sonra yetişen en meşhur üç hıtat müelli
finden birincisi İbn Dakmak'tır ( ö. 809/ 
1407). el-İntişdr li-vdsıtati 'i]fdi'l-em
şdr (Mısır 1309) adını taşıyan kitabının 
sadece dördüncü ve beşinci cüzleri zama
nımıza intikal etmiştir. İkinci müellif Ev
hadlise (ö. 811/1408) Kahire ve buradaki 
binalar hakkında hacimli bir çalışma ya
parak müsveddesini hazırlamış. hatta bir 
kısmını temize dahi çekmişti; ancak eser 
daha sonra kaybolmuştur. Sehavl hacası 
İbn Hacer ei-Askalanl'ye ( ö. 852/1449) is-
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tinaden. bu tarihçiterin üçüncüsü ve en 
meşhuru olan Makrizi'nin (ö. 845/1442). 
Evhadl'nin kaybolan müsveddelerini ele 
geçirip temize çektikten sonra bazı ilave
ler yaparak kendine mal ettiğini ileri sü
rer (eçi.-Pav'ü'l-lami', 1, 358; Il, 22, 23). 
Ancak bu ağır itharn kabul görmemekte 
ve daha çok Makrizi'nin Evhadl'nin ese
rinden faydalandığına ve belki de çağda
şı olduğu için ismini vermekten kaçındı
ğına inanılmaktadır. ilim adamları tara
fından müslüman Mısır tarihçilerinin şey
hi sayılan Makrizi'nin Mısır ve özellikle Ka
hire hakkındaki hıtat yazımında zirveye 
ulaştığı kabul edilir (b k. ei-HITATÜ'I-MAK
RIZİYYE) . 

Mısırlı ilim ve devlet adamı Ali Paşa Mü
barek (ö. 1893), el-ljıtatü't-Tevfi]fıyye
tü '1-cedide adını taşıyan yirmi ciltlik ese
rini (Bulak 1306) hazırlarken Makrizi'nin 
el-ljıtat'ını örnek almıştır. Müellif kita
bının ilk altı cildini Kahire'ye, VII. cildi İs
kenderiye'ye, VIII-XVII. ciltleri Mısır'ın 

belli başlı diğer şehirlerin e, XVIII. cildi Nil 
mikyaslarına. XIX. cildi baraj ve sulama 
kanallarına. son cildi de ölçü, tartı ve pa
ra birimlerine ayırmıştır. Yine çağdaş ta
rihçilerden Muhammed Kürd Ali ( ö. ı 953) 
ljıtatü'ş-Şdm adlı üç ciltlik (altı cüz) ese
rinde ( Dımaşk ı 343- ı 34 7) Suriye. Salih 
Ahmed el-AH de ljıtatü'l-Başra (Bağdat 
ı 406/ ı 986) adındaki kitabıyla Basra için 
aynı çalışmayı yapmışlardır. 
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ei-HITATÜ'I-MAKRIZİYYE 
(ai~yi.OJI ~1) 

· Mem1üklü tarihçisi Makrizi'nin 
(ö. 845/1442) 

Mısır topografyası . 
ve tarihi hakkındaki eseri. 

.J 

Asıl adı el-Mevd'i? ve'l-i'tibdr bi-({f) 
&ikri'l-tııtat ve'l-dşdr olup "hıtat" türü 
kitapların en ünlüsüdür ve daha sonra bu 
alanda yapılan çalışmalara örnek ve kay-

Makrizi'nin el-lfıtatü'l-Maf!:riziyye adlı eserinden iki sayfa (fSMK, Hazine, nr. 1472, vr. 9•·b) 



nak teşkil etmiştir. Müellifin verdiği bil
gilerden 820-840 ( 1417 -1437) yılları ara
sında kaleme alındığı öğrenilmektedir (1. 
286; ll, 463). 

Makrizi eserini, Mısır tarihiyle ilgili da
ğınık bilgileri bir araya toplamak, Mısır 
halkının durumunu anlatmak, halen mev
cut olan veya kaybolmuş eserlerin bilin
mesini sağlamak, Kahire'nin İslam dün
yasının siyasi ve kültürel merkezi olduğu 
dönemde ulaştığı medeniyet seviyesini 
yansıtmak amacıyla yazdığım ve yedi bö
lüm halinde ( l. Ülkenin coğrafyası, Nil 
nehri. dağları. vergi sistemi; 2. Bazı şehir

lerin tasviri ve buralarda yaşayan halklar; 
3. Fustat'ın tarihi ve burada valilik yapan
lar; 4. Kahire'nin tarihi, halifeler ve yap
tırdıkları eserler; 5. Kendi zamanındaki 
Kahire'nin tasviri; 6. Kal'atülcebel; 7. Mı
sır'ın harap olmasının sebepleri) tertip 
ettiğini belirtmektedir (l. 3-4 ). Ancak mü
ellif. İgaşetü'l-ümme bi-keşfi'l-gum
me adlı risalesinde yedinci bölümde yaz
mayı planladığı konuyu daha geniş biçim
de ele aldığı için el-ljıtat'ta bu bölümü 
yazmaktan vazgeçmiş olmalıdır (Müsev
vedetü Kitabi'l-Meva'i;;, neşredenin mu
kaddimesi. s. 65-66). 

Kahire'nin tarihi topografyası hakkın
da verilen bilgiler çok önemlidir. Şehrin 
civarı. kapıları, semtleri, mahalleleri, so
kakları, geçitleri. pazarları. cami, medre
se. han. hamam. köşk, saray, hazine, ha
pishane gibi sivil ve resmi binaları. çarşı. 
köprü ve önemli evleri ayrı birer başlık 
altında anlatılmaktadır. 

Eserde Nil nehrinin çıkış yeri, özellikle
ri, üzerindeki köprüler, oluşturduğu haliç
ler. ayrıca ehramlar. Fustat. Kahire ve İs
kenderiye dışındaki diğer şehirler, dağlar 
ele alınmış; ülkenin arazisi ve şer'i bakım
dan taksimi, vergiler, vergi sistemi ve bu 
sistemin Fatımiier dönemindeki idaresiy
le ilgili hususlar açıklanmıştır. Dini hayat. 
cuma ve bayramlar. hac mevsimi ve hac 
kafileleri, mezhepler ve akideler, ülkede
ki yahudi ve hıristiyanlar, bunların inanç
ları, ibadet yerleri hakkında bilgi veril
mektedir. Fatımiler, Eyyubiler ve Mem
lükler. bu dönemlerdeki halife ve sultan
lar, divan lar, daha çok resmi maksatlar 
için kullanılan çeşitli "kaa" ve "durkaa"
lar (bk. EV). kasırlar ve bunların içinde 
yer alan birimler kendi özel isimleriyle 
birlikte açıklanmaktadır. Eserde ayrıca 
Fatımi halifeleri, çeşitli savaşlar, Fatımİ

ler devrindeki teşrifat kuralları, hazine 
ve devlet memurlarına dair bilgiler ve
rilmektedir. Fatımi eserleri, Fustat va-

!ileri, Tolunoğulları ve İhşidiler hakkın
daki bilgiler ayrıntılı olmamakla birlikte 
önemlidir. Eyyubi ve Memlüklü tarihiyle 
ilgili anlatılanlar ise başka kaynaklara gö
re çok muhtasardır. Eserde tarihe ve ta
rihi topografyaya dair konular iç içe ve 
çok defa da yorum yapılmadan ele alın
mıştır. Bu hususlar hakkında bilgi verilir
ken nisbet bakımından bir ölçü gözetil
ınediği görülür. 

Makrizi kitabına. konunun akışına uy
gun bir şekilde bazan uzun. bazan da kısa 
metinler halinde yaklaşık 200 ayetle 1 00 
hadis yerleştirmiş (Ahmed Abdülmedd 
HerTdT, ll, ı 4 ı- ı 8 ı). ayrıca zaman zaman 
atasözlerine ve deyimiere de yer vermiş
tir. Bu atasözü ve deyimlerden onun dün
ya görüşü, konulara ve insanlara yaklaşı
mı hususunda bir kanaat sahibi olmak, 
bu arada Mısır halkını oluşturan Arap. 
meval'i ve Kıptiler'le Suriye, Mısır ve Ana
dolu insanlarının karakterleri hakkında bir 
fikir edinmek mümkündür (I. 50) . Makri
zi, geleneğe uygun biçimde sırası geldik
çe şiirler vermeyi de ihmal etmemiş. ge
nellikle bunların kimlere ait olduğunu da 
belirtmiştir. 

Müellif mükemmel bir tarih koyma alış
kanlığına sahiptir. Çok defa sadece yılları 
değil ayları da kaydetmiş ve hicretin ilk 
yılından başlayarak binlerce olayın mey
dana geliş ve yüzlerce binanın yapılış ta
rihini vermiştir. 

Eserin telifinde Makrizi, kendi müşahe
de ve tesbitleri yanında yazılı ve şifa hi ol
mak üzere başlıca iki tür kaynaktan fay
dalanmıştır. Yazılı kaynakları arasında çe
şitli sözlükler. seyahatnameler ve edebi 
eserlerle tarih, coğrafya. hadis, tefsir, fı
kıh , tasawuf, akaid. felsefe. tıp, eczacılık, 
botan ik ve çiftçilik kitapları yer almakta
dır (M. Kemaleddin izzeddin, s. ı 56-168). 
A. R. Guest. Makrizi'nin el-lfıtat'ta zik
rettiği ve faydalandığı eserler konusun
da 1902'de etraflı bir çalışma yaptığı gi
bi Heridi'nin hazırlamış olduğu üç ciltlik 
indeksin eser isimleri kısmında da bu ko
nuya dair sıhhatli bilgiler bulunmaktadır 
(Fihristü ljıtati Mışr, ll, 67-127). Bunlar
dan anlaşıldığına göre Makrizi yaklaşık 
380 eserden faydalanmış, 180 kadar mü
ellifin ismini zikretmiş, elli civarında ki
tabın müellifini de belirtmemiştir. Bazan 
İbn Zulak, İbn Said ei-Mağribi, İbn Killis, 
İbn Memmati, Muhyiddin İbn Abdüzza
hir. Muhammed b. Yusuf ei-Kindi gibi 
müelliflerin beş altı eserini kullandığı ve
ya adlarını bir münasebetle zikrettiği gö
rülür. Muhammed b. Cerir et-Taberi. Be
lazüri, Ali b. Hüseyin ei-Mes'udi, Ebü'I-Fe-
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rec ei-İsfahani. Biruni, İbn Hallikan, İbn 
Hurdazbih. Maverdi. Ebü'I-Kasım İbn Asa
kir, İbn Haldun. İbn Fazlullah ei-Ömeri gi
bi islam dünyasının tanınmış müellif ve 
tarihçileri bunların başlıcalarıdır. Özellik
le Mısır'ın erken tarihi ve arkeolojisi ko
nularında Ebü'I-Kasım lbn Abdülhakem. 
Cewani, ibnü'I-Mütevvec ez-Zübeyrive 
İbn Abdüzzahir'in eserlerine başvurmuş
tur. 

Makrizi ayrıca bazı alimlerle bizzat gö
rüşerek onların bilgilerinden de fayda
lanmıştır. Bazan okuduğu eserlerle ilgili 
önemli notlar düştüğü görülür; mesela 
K adi ei-Fazıl'ın ( ö. 596/ı 200) Müteced
didatü'l-J:ıavadiş'inin doğrudan müellif 
nüshasından faydalandığını belirtmek
tedir (1, 249-250, 281 ). Fatımiler dönemi 
teşrifatı. saray hayatı ve geleneği konu
sunda İbnü't-Tuveyr ei-Kayserani'ye sık 
sık atıflarda bulunur. Onun kaynak zik
retmedeki dikkati kitabının değerini ve 
güvenilirliğini arttırmış. bu arada büyük 
çoğunluğu günümüze intikal etmemiş 
olan kaynaklar hakkında verdiği bilgiler 
bu eserlerin muhtevalarının öğrenilme
sine imkan sağlamıştır. 

Müellifin faydalandığı ve yirmiden faz
la yerde adını andığı son hıtat müellifi. 
Mısır ve Kahire'nin tarihi topografyasıyla 
ilgili bilgiler aldığıi~ti?ü'l-mütegaffil ve 
itti'ô?ü'l-müte'emmil adlı eserin sahibi 
İbnü'I-Mütewec ez-Zübeyri'dir (ö. 730/ 
ı 330). Makrizi, İbnü'I-Mütewec'den son
ra gelen iki hıtat müellifinin eserlerinden 
faydalandığı halde isimlerini zikretme
miştir. Bunlar. kitabının sadece bir kısmı 
zamanımıza ulaşan İbn Dokmak ile (ö. 
809/1407) Evhadi'dir(ö. 81111408). el-ljı
ta(ta sayılan kaynakların bir kısmından 
Makrizi gibi bu müellifler de istifade et
miştir. Sehavi (ö. 902/1497). hocası İbn 
Hacer'in kendilerine, Makrizi'nin genç 
yaşta ölen Evhadi'nin geride bıraktığı 
müsveddeleri bazı ilave ve değişiklikler
le kendi eserine dahil ettiğini söylediğini 
kaydeder (e<;t-Pav'ü'l-lami', ı. 358; ll. 22, 

23; el-i'lan bi't-tevbff;, s. 131 ). Bu itharn 
sonraları pek çok tarihçinin dikkatini çe
kerek tartışmalara yol açmış. fakat ge
nellikle kabul görmemiştir. Ceberti, Mak
rizi'nin eserinde birçok kitabı zikrettiğini, 
bunların çoğunun isminin dahi duyulma
dığını kaydetmektedir ('Aca'ibü'l-aşar, ı. 

6). Eserin telifi ve kaynakları hususunda
ki çeşitli değerlendirmeleri, kitabın mü
ellif nüshasını yayımiayan Eymen Fuad 
Seyyid yeniden ele alıp incelemiştir (Mü
sevvedetü Kitabi ' l-Meva'i;;, neşredenin 
mukaddimesi, s. 67-89). 
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el-Jjıtatü'l-Ma]friziyye'nin. otuz beşi 
istanbul kütüphanelerinde olmak üzere 
170 civarında yazma nüshası t esbit edil
miştir. Eserin birden fazla telif safhası 
geçirdiği anlaşılmaktadır. Birinci telif saf
hasına ait bir müellif nüshası Topkapı Sa
rayı Müzesi Kütüphanesi'ndedir (Hazine, 
nr. 14 72). Eser ilk defa Bulak'ta iki cilt ha
linde yayımianmış ( 1270/1853; tıpkıbası
m ı : Bağdad 1970; Beyrut, ts. IDaru Sadır]; 
Kahire 1987). daha sonra Fransız şarki
yatçısı Gaston Wiet, Bulak baskısını çeşit
li nüshalarla karşılaştırarak kitabın tah
kikli neşrine başlam ışsa da tamamlaya
mamış. sadece beş cüz halinde ı. cildinin 
1-322. sayfaları arasını yayımlayabilmiş
tir (Memoires de lnstitut Français d'Arche
ologie Orientale, nr. XXX, XXXIII. XLVI, 
XLIX, Llll 11911-I927]). el-Jjıtatü'l-Ma]f
riziyye yine Kahire'de, Bulak baskısı esas 
alınarak 1324-1326 (1906-1908) yılların
da iki cilt ve 1963'te üç cilt halinde yeni
den basılmıştır; fakat her iki baskı da çok 
hatalıdır. Eser ayrıca bir defa da Beyrut 
ve Kahire'de yine üçcilt olarakyayımlan
mıştı r (1967-1968). Şarkiyatçılar, el-Jjı

tat'ta yer alan Mısır ve Kahire'nin coğrafi 
ve tarihi tasviri, Kahire-Şam arasındaki 
yol. Mısırlı Kıptiler'in Hıristiyanlığa girme
si, havralar ve kiliseler gibi bazı kısımların 
metinlerini ayrı ayrı yayımiayıp Batı dil
lerine çevirmişlerdir (Miiseuuedetü Kita
bi 'l-Meua'i..?. neşredenin mukaddimesi, s. 
89-94). Son olarak 1995 yılında Eymen Fu
ad Seyyid, eserin Topkapı Sarayı Müzesi 
Kütüphanesi'nde bulunan. müellifinin ila
ve . çıkarmave notlarının da yer aldığı ilk 
müsveddeyi uzun bir mukaddime ile bir
likte tenkitli olarak neşretmiştir (b k. bi bl.) . 
Bu orüinal nüsha sayesinde Bulak baskı
sındaki bazı yanlışlar da düzeltilebilmiş-
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tir. Kitabın 1. cildinin (s. 2-397) büyük bir 
kısmı Urbain Bouriant ("Description to
pographique et historique de I'Egypte" , 
Memoire de la mission archeologique fran
çais au Caire, XVII/1-2, Paris 1895-1900) 
ve Paul Casanova ("Description historique 
et topographique de l'Egypte", Memoires 
de l'lnstitut Français d'Archeologie Orien
tale, III-IV, Paris I 906~ 1920) tarafından 
Fransızca'ya tercüme edilmiş, K. Stowas
ser tarafından da Brill Yayınevi adına İn
gilizce tercümesine başlanmıştır. Ahmed 
Abdülmecid Heridl, Makrizi'nin el-Jjıtat'ı 
ile İbn Dakmak'ın Kitfıbü'l-İntişfır'ında 
(Bulak 13 I 0/1893) geçen şahıs isimleri, 
tarihler, kitaplar, çeşitli metinler, ayetler, 
hadisler, atasözleri -deyimler, şiir kafiye
leri ve yer isimleri için bir indeks hazırla
mış. bu çalışmasılnstitut Français d'Arc
heologie Orientale du Caire tarafından üç 
cilt halinde yayımlanmıştır (Fihristü /jı
tati Mışr, Fihrisün taf:ıliliyyün li-Kitabey 
İbn Dol).mai). ue'l-Mal).rfzf 'an Mışr !Kita
bü'l-intişar, Kitabü'l-Jjıtatl. Index des /jı
tat index analytique des ouurages d'lbn 
Duqmaq et de Maqrfzi sur le Caire, Insti
tut Français d'Archeologie Orientale du 
Caire, Textes Arabes et Etudes Islamiqu
es, Tome XX, I-III IKahire 1983-19841·). 

el-Jjıtatü'l-Ma]friziyye daha sonraki 
hıtat türü eserler için bir model teşkil 
etmiştir. Mesela Ali Paşa Mübarek'in el
Jjıtatü 't-Tevfi]fıyyetü '1-cedide adlı yir
mi ciltlik eseri (Bulak 1304-1306) bunlar
dan biridir. Çağdaş tarihçilerden Muham
med Kürd Ali Jjıtatü'ş-Şfım adlı üç ciltlik 
(altı cüz) eserinde (Dımaşk 1343-1347) 
Suriye, Salih Ahmed el-Ali Jjıtatü'l~Baş
ra (Bağda d 1406/1986) adlı kitabında Bas
ra için aynı planı uygulamışlardır (diğer 
kitaplar ve müellifleri için bk. Müseuue-

/:fıtayname'nin 

ilk ve son 
sayfaları 

(Süleymaniye Ktp. , 
Aşir Efendi, 
nr. 249) 

detü Kitabi'l-Meua'i?, neşredenin mukad
dimesi, s. 24-31). 
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L 

HITAYNAME 
(~Li~~) 

XVI. yüzyıl başlarında 
Çin' e giden Ali Ekber 'in 

bu ülkeye dair yazdığı eser. 
_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi bulunma
yan Ali Ekber'in Maveraünnehir veya Ho
rasan'da yaşadığı, tüccar olduğu ve Çin'e 
gönderilen bir elçilik heyetinde yer aldı
ğı, bulunduğu bölgenin Şeybaniler veya 
Safeviler tarafından işgali üzerine Osman
lı ülkesine göç ettiği tahmin edilmektedir 
(Aka, L/197 1 ı 9861. s. 605) . Müellif muh
temelen XVI. yüzyıl başlarında Çin'e git
miş, 1 500-1 508'lerde orada bulunmuş ve 
dönüşünde izienimlerini kaleme alarak 
1516'da YavuzSultan Selim' e, ardından da 
Kanuni Sultan Süleyman'a sunmuştur. 

Yirmi bir bölümden oluşan eserde Çin'in 
sınırları, merkezi idaresi, saltanat siste
mi, yerleşim yerleri, iklimi ve coğrafi ya-


