
ei-HITATÜ'I-MAKRIZiYYE 

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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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-



pısı. dinleri, gelenekleri, şehirleri, posta 
sistemleri, yabancıları kabul usulleri, or
du teşkilatı. hazineleri. imparatorluk sa
rayları, hapishaneleri, resmi bayramları, 
devletin idari bölgeleri, tarım ve bahçı
vanlığı , ilmi ve sanatı, eğlenceleri, kanun
ları ve eğitim sistemi, Batı dünyasıyla mü
nasebetleri, islamiyet'in Çin'deki duru
mu. Çinliler'in bozkırlı insanlarla, Tibetli
ler'le ve Hintliler'le münasebetleri. tapı
nakları. sikkeleri ve kağıt paraları. hukuk
ları, resimleri ve resim koleksiyonları. baş
şehirlerindeki festivalleri, takvimleri, Çin 
tarihinin devirleri. batı bozkırlarında ya
pılan savaşlar hakkında bilgi verilmekte- · 
dir. Çağdaş M ing hanedanının yıllığından 
alınan bu bilgilerin genellikle abartılı oldu
ğu anlaşılmaktadır. 

Ali Ekber'in eserini yazarken daha ön
ce islam aleminde Uzakdoğu'ya ve bilhas
sa Çin'e dair yazılmış kitaplardan. özellik
le Timurlular tarafından 1419'da Çin'e 
gönderilen elçilik heyetine Şahruh'un oğ
lu Baysungur adına katılan Gıyaseddin 
Nakkaş'ın 1422'de kaleme aldığı 'Aca'i
bü '1-leta'if' i ile 851 'de Çin'e giden Süley
man et-Tacir'e atfedilen Al]bdrü'ş-Şin 
ve'l-Hind adlı eserden faydalandığı tah
min edilmektedir (İA, ı. 318). Ijıtayna
me, 1 500'lü yıllarda Çin'in durumu hak
kında yer yer oldukça değerli bilgiler ver
mesi yanında Yavuz Sultan Selim'in Uzak
doğu'ya karşı olan ilgisini de göstermesi 
bakımından dikkat çekicidir. Süleymani
ye Kütüphanesi'nde bazı nüshaları bulu
nan eserin (Aşir Efendi, nr. 249: Relsül
küttab Mustafa Efendi, nr. 609, 610) Kahi
re'de Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'de de bir 
nüshası vardır (Mecamiu Farisl, Tal 'at, m 
17. vr. 67-128). 

Farsça kaleme alınan Ijıtaynaine, lll. 
Murad zamanında (1574-1595) kimliği 

meçhul bir kişi tarafından Türkçe'ye çev
rilmiştir. Mukaddimesinde "H ıta ve Ho
tan ve Çin ve Maç'In mülQklerinin kanQn
namesi" olduğu belirtilen bu çevirinin 
Teİcüme-i Kanunname-i Hıta ve Ho
tan ve Çin ve Maçin adıyla Süleymani
ye Kütüphanesi'nde kayıtlı bulunan nüs
hası (Esad Efendi, nr. 1852) 995 (1587) 
tarihini taşımaktadır. Hıtay veya Hıta. 
Sarı Nehir ile Çin Seddi arasındaki böl
genin adı olup merkezi Pekin idi. Hoten, 
Turfan'ın güneybatı eyaleti durumunday
dı ve islam kaynaklarında bütün Kuzey 
Çin ve Doğu Türkistan'ı içine alacak şe
kilde kullanılıyordu. Çin veya bazı nüsha
larda geçen Maçin ise (Sanskritçe Ma ha
Çin: Büyük Çin) Çin'in geri kalan kesimi
ni ifade ediyordu. Bazı nüshalarıKanıln-

name-i Çin ü Hıta adını taşıyan (Ali Ek
ber Hıtal , neşredenin önsözü, s. 19, krş. 

Keş{ü '?-?Unun, ll, ı 314) Türkçe tercüme, 
1270 (1854) yılında istanbul'da Mühen
dishane-i Berrl-i Hümayun Matbaası 'nda 

Tercüme-i Tarih-i Nevadir-i Çin ü Ma
çin adıyla basılmıştır. 

Ijıtayname 1883 yılında Ch. Schefer 
tarafından incelenmiş (bk. bibL). ardın
dan H. Leberecht Fleischer eserin Türkçe 
tercümesinin ilmi değerini ortaya koy
muştur (bk. bibL). Paul Ernest Kahle Ijı
tayname'nin diğer Farsça nüshaları üze
rinde çalışmış ("Eine Islamische Quelle 
über Ch ina um 1500", AO, XII 1 ı 9431, s. 
9 ı- ı ı 0) ve 1948 yılında Aş ir Efendi nüs
hasını esas alarak Zeki Velid i Togan'ın yar
dımıyla eseri yayıma hazırlamış, ancak bu 
çalışma basılmamıştır. Eserin Farsça tam 
metni, Kahire nüshası esas olmak üzere 
çeşitli nüshalardan faydalanılarak ortaya 
konmuş, bir değerlendirme yazısı. Türk
çe tercümenin tıpkıbasımı ve Çin'le ilgili 
diğer bazı eserler le birlikte Yrec Efşar ta
rafından Tahran'da yayımlanmıştır (ı 35 7 

h ş., I 372 h ş.; eserle ilgili ça lışmalar içi n 
bk. Ali Ekber Hıtal , s. 22-29) 
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Ta'dilin dördüncü mertebesini belirten 
bir hadis terimi. 

L _j 

Sözlükte "iyi , hayırlı, işe yarar. üstün" 
gibi anlamlara gelen ve kıyas dışı yapıda 
bir ism-i tafdll olan hayr kelimesinin ço
ğuludur. Hadis terminolojisinde ravinin 
güvenilir bir kimse olduğunu ifade et
mekle birlikte ibn Mehdi'ye göre "sika" 
lafzının altında yer alan bir ta'dll terimi
dir. Cerh ve ta'dll lafızlarını dereeelendi
ren ilk alim olarak bilinen ibn E bO Hatim 
bu lafzı zikretmemiştir. Ancak onun tas
nifini benimseyen ibnü's-Salah, bu teri
min ikinci mertebedeki ta'dlllafızları ara
sında bulunduğunu belirtmiştir. Zehe
bl ve lraki'ye göre üçüncü, ibn Hacer ve 
onun taksimini benimseyen SüyCıtl ve Sin
di gibi hadis bilginlerine göre dördüncü, 
Sehavl'ye göre ise beşinci mertebede yer 
alır. Hakkında .bu terim kullanılan ravinin 
dini yönden mükemmel, fakat ilmi yön
den biraz eksik olduğu anlaşılır. Genellik
le "hıyarü'l-halk" veya "hıyarü'n-nas" şek
linde terkip halinde kullanılmakla birlik
te "hayr" veya "hayyir" şeklinde de kayde
dilmiştir. 

Haklarında hıyar lafzı kullanılarak ta'
dll edilen ravilerin rivayetleri Tirmizi'nin 
"hasen" dediği , EbQ DavCıd'un ise herhan
gi bir şey söylemediği ikinci derecede sa
hih hadisler olup "hasen li-zatihl" derece
sinde kabul edilmektedir. Genellikle sü
nenlerde yer alan bu tür hadisler, tenkit
çilere göre makbul olup "mütabi"' veya 
"şahid" denilen destekleyici (adıd) başka 

rivayetler yardımıyla "sahih li-gayrihl" se
viyesine yükselir ve delil kıymeti kazanır. 
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