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nin eserindeki birçok görüşünü tenkit
ettiği bir eserdir (yazma nüshası için bk.
Zirikll, lll, 197) . 5. el-Ebf:ıô.i:iü'l-müsedde
de ii fünunin müte'addide. Kelamla ilgilidir. 6. Risô.letü'l-~adi Şô.li]J. el -Ma~
bili ila şô.]J.ibi'I-Mevô.hib. 7. Ba]J.{! ii ]J.a di!:!i "seteftari~u ümmeti seb'ine fır
~a". 8. Ba]J.{! fi't-ta'abbüd bi-şer'i men
~ablenô. (son dört eserin nüshaları için
bk. Abdullah Muhammedel-Habeş!, s.
146). Makbill'nin Batın'i(ismalll) Hemedan
halkının hukuki durumuyla ilgili bir fetvası Hüseyin Abdullah el-Amr'i tarafından

anlamında kullanılmaktadır. Buna göre
makbul sahih lizatih'i, sahih ligayrih'i, hasen lizatih'i, hasen ligayrih'i hadis çeşitle
rini ihtiva etmektedir. Makbul, "senedi
zayıf olsa bile kendisiyle amel edilmiş ve
alimierin kabulüne mazhar olmuş hadis"
manasında da kullanılmıştır (Aydınlı, s.
92). Buna göre makbul, kendisiyle amel
edilmesi gerekli sahih ve hasen hadisleri
ifade etmekle birlikte zayıf da olsa alimlerin kabulünde sakınca görmeyerek amel
ettikleri hadisleri de belirtmektedir.
Makbul terimi. hadis münekkitleri tarafından ravinin güvenilir (sika) olduğunu
anlatmak üzere de kullanılmıştır. İbn Hacer el-Askalan'i. onun daha önceki kaynaklarda söz konusu edilmediği halde ta'd'ilin altıncı mertebesindeki ravileri gösterdiğini söylemiştir. Askalan'i bu lafzın az
hadis rivayet eden. rivayetinin terkedilmesini gerektirecek derecede cerh edilmeyen ve rivayetinde tek kalmayıp mütabii olan zayıf ravileri ifade ettiğini belirtmiştir. Ancakonun bu açıklaması. muhaddislerin kullanımına aykırı olduğu ve
ileri sürdüğü şartlara kendisinin de uymadığı gerekçesiyle eleştirilmiştir (Yücel.

yayımlanmıştır

S.

olarak ve bu esere zeyil mahiyetinde elErva]J.u 'n-nevô.fil]. Ii-ô.{!ô.rı i{!ô.ri'l-ô.bô.
ve'l-meşô.yil].'i kaleme almıştır. Her iki
eser birlikte yayımlanmıştır(Kahire 1328;
Beyrut 1405/ 1985 ). Z. el-Menô.r fi'l-mul]. tô.r min cevô.hiri'l-Ba]J.ri'z-zel].l].ô.L Mehdi - Lidinillah Ahmed b. Yahya'nın Zeyd!
fıkhına dair eserinin haşiyesidir (I-ll,
Beyrut 1408/1988) 3. Necô.]J.u'Hô.lib biMul].taşarı İbni'l-lfô.cib. Cemaleddin İb
nü'l-Hacib'in fıkıh usulüne dair eserinin
haşiyesidir (Mektebetü'l-Haremi'l-Mekkl,
nr. 15 34; mikrofilm, nr. 3568, 3569). 4. elİt]J.ô.f li-talebeti 'l-Keşşô.f. Zemahşerl'

(New Arabian Studies,
Exeter 1994, II, 165-174).
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Hadisin sahih veya hasen,
ravinin de güvenilir olduğunu
ifade eden terim_

cJ

Sözlükte "kabul edilmiş" manasma gelen makbUI kelimesi hadis terimi olarak
genellikle, "adalet ve zabt sahibi ravilerin
baştan sona muttasıl bir isnadla rivayet
ettikleri, illetli ve şaz olmayan haberler"

İslam coğrafyacısı.

cJ

Bombay'da doğdu. Tam adı Seyyid Makbul Ahmed'dir. 194S'te Bombay Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra İngil
tere'ye giderek Oxford Üniversitesi'nde
çalışmalarını sürdürdü. Burada İngiliz
şarkiyatçısı Harnilton Gibb'in danışman 
lığında Mes'Gd'i'nin Mürucü '?,-?,eheb adlı
eserindeki coğrafyayla ilgili bölümlerin
inceleme, neşir ve İngilizce tercümesini
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Ahmed

kapsayan

çalışmasıyla

yüksek lisans yap-

tı: idrisi'nin Nüzhetü '1-müştô.~'ının Hin-

distan'la ilgili kısmının inceleme, neşir ve
İngilizce çevirisinden meydana gelen teziyle de doktor unvanını aldı . 1951 yılında
Hindistan'a dönerek Aligarh İslam Üniversitesi'nde İslam coğrafyasına dair çalışmalarına devam etti. Mes'Gd'i'nin eseri
üzerine yaptığı çalışmayı Islamic Cultur'da yayımiadı ("al-Mas 'üd'i's Contribution to Medieval Ara b Geography",
XXVII 11953J, s. 61-77, XXVII I 119541. s.
275-286) 19S8'deAligarh İslam Üniver-

sitesi'nin Mes'Qd'i'nin vefatının 1000. yılı
münasebetiyle düzenlediği sempozyuma
öncülük etti; burada sunulan tebliğleri A_
Rahman ile birlikte neşretti (al-Mas'udl's
Millenary Commemoration Volume, Aligarh 1960). Bu arada birçok konferansa
ve toplantıya katıldı. Müslüman coğraf
yacıların eserlerinde işaret edilen önemli
mevki ve limanların eski yerlerini, Mes'Qd'i ve B'irun'i gibi alimierin mezarlarını
araştırmak için seyahatler yaptı. CemmQ
ve Keşm'ir Üniversitesi ile Londra Üniversitesi'nde de ders veren Seyyid Makbul
Ahmed, 1993-1994 yıllarında Ürdün Ehlibeyt Üniversitesi'nde misafir öğretim
üyesi olarak bulundu. 1998'de Hindistan'da vefat etti. Ehlibeyt Üniversitesi
aynı yıl MakbQI Ahmed'in anısına bir sernpazyum düzenleyerek sunulan tebliğleri
yayımiadı (bk. bibl)
Eserleri. L Indian and the Neighbouring Territories as Deseribed by
the Sharif al-Idrisi in his Kitab Nuzhat
al-Mushtaq ii 'ikhtiraq al-Ataq. idriSı'
nin kitabında Hindistan, Pakistan. Seylan
ve diğer komşu bölgelerle ilgili bilgileri
ihtiva eden eserin Arapça'sı Aligarh'ta (I.
1954), tercümesi Leiden'de (II, 1960) basılmıştır_ Z. History of Arab-Islamic
Geography: 9 th-16 th Century A.D.
(Am man 1995) . Eserin ilk bölümünde tarihe dair bir sunuşla birlikte coğrafya konusunda çalışma yapan müellifler tanı
tılmakta. ikinci bölümde coğrafya konu-
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