MAKDiST, Muhammed b. Ahmed
şırken

]J.arf ve'ş-şavt redden

Bağdat'ın ın

("Quatre opuscules d'Ibn 'A qıl sur le
Quran", BEO, XXIV 1I 971]. s. 55-96).

özellikle onun yaşadığı Xl. yüzyıl
siyasi ve içtimal tarihiyle ilgili
incelemeler yaptı. Ortaçağ İslam dünyasında eğitim ve bu dönemin medreselerine dair gerçekleştirdiği çalışmalar, Batı'
da bu alandaki ilk bilimsel araştırmalar
olması bakımından önem taşımaktadır.
Makdisi ayrıca Dominique ve Janine
Sourdel ile birlikte İslam. Araplar ve Bizans üzerine incelemeler yapan pek çok
bilim adamının bir araya getirildiği akademik konferanslar düzenlemiş ve bildirileri yayımlamıştır.
Eserleri. A) Telifleri. 1. Ibn 'Aqil et la

resurgence de l'Islam traditionaliste
au Xl" siecle (\!" siecle de l'hegire) (Damas I 963). Doktora tezi dir. 2. The Rise
of Colleges: Institutions of Leaming in
Islam and the West (Edinburgh I 98 I)
Ortaçağ İslam eğitim kurumları alanında
yapılmış

en ayrıntılı ve özgün çalışmalar
dan biri olup Mahmud Seyyid Muhammed
tarafından Neş'etü '1-külliyydt: Me'dhidü'l-'ilm 'inde'l-müslimin ve fi'l-garb
adıyla Arapça'ya çevrilmiştir (Ci d de I 994) .
3. The Rise of Humanismin Classical
Islam and the Christian West: With
Special Reterence to Scholasticism
(Edinburgh I 990). 4. Ibn 'Aqil: Religion
and Culture in Classical Islam (Edinburgh 1997).
B) Neşirleri. 1. Muvaffakuddin İbn Kudame, Kitdbü't-Tevvdbin (Dımaşk ı 961 ).
2. Ebü'I-Vefa İbn Akli, Kitdbü'l-Cedel
'ald tari]fati'l-fu]fahd' ( Dımaşk I 967; Fr.
tre. "Le livre de la dialectique d'Ibn 'Aqil",
BEO, XX 11 967J, s. 119-206) 3. Ebü'I-Vefa İbn Akil. Kitdbü'l-Fünun (I-ll. Beyrut
1970-1971). 4. Ebü'I-Vefa İbn Akil, Kitdbü'l- Vdzı]J. if uşuli'l-fı]fh (1 ci lt. Kitabü'lMe?,heb, Beyrut ı 996). Eserin Makdisi tarafından yayıma hazırlanan ve her biri
farklı adlar taşıyan diğer ciltlerinin Orientlnstitut der Deutschen Morgenlandischen
Gesellschaft tarafından Bibliotheca lslamica serisinde yayımlanması öngörülmektedir. s. Muvaffakuddin İbn Kudame, Ta]J.rimü'n-na:;r:ar if kütübi ehli'lkeldm (neşir ve İngilizce tercüme, London
1962). 6. İbnü'I-Benna ei-Bağdadl. et-Tari]] (Mü.?ekkire) (neşir ve İngilizce tercüme: "Autograph Diary of an EleventhCentury Histarian of Baghdad", BSOAS,
XVIll /1-2 11956]. s. 9-31, 239-260; XIX/1-2
1ı 957]. s. ı 3-48, 28 ı -303, 426-443). Eser
History and Politics in Eleventh- Century Baghdad içinde tekrar yayımlan
mıştır (London ı 99 ı) 7. Ebü'I-Vefa İbn
Akli, Resd'il fi'l-Kur'dn ve işbdtü'l-

'ale'l-Eş'ariyye

C) Derlemeleri. 1. Arabic and Islamic
Studies in Honor of Harnilton A. R.
Gibb (Leiden 1965). 2. L'enseignement
en Islam et en occident au moyen age:
Communications presentees pendant
la session des 25-28 octobre 1976
(colloques internationaux de la Napoule,
1. Paris 1977). 3. La notian d'autorite au
m oyen age: Islam, Byzance, occident
(colloques internationaux de la Napoule,
ll, session des 23-26 octobre I 978; Paris
ı 982). 4. Predication et propagande au
moyen age: Islam, Byzance, occident
(Pe n n- Paris- Dumbarton Oaks Colloquia,
lll, session des 20-25 octobre I 980; Paris
I 983). S. La notian de liberte au moyen
age: Islam, Byzance, occident (PennParis- D um barton Oaks Colloquia, IV. sessi on des 12-1 5 octobre 1982; Paris I 985;
son dört çalışmayı D. Sourdel ve ı. Sourdei-Thomine ile birlikte yapmıştır).

Makalelerinden bazıları da şunlardır:
"Nouveaux details sur l'affaire d'lbn 'Aqil"
(Melanges Louis Massignon, lll JParisDamascus 19571. s. 9 ı- I 26); "The Topograptiy of Eleventh-Century Baghdad: Materials and Notes" (Arabica, Vl/2 11959 ı.
S. 178-] 97; Vl/3 Jl959J. S. 281-309); "Ash'ari and the 'Ash'arites in lslamic Religious
History" (St./, XVII Jl962J. s. 37-80; XVlll
119631. s. 19-39); "lbn Taimiya's Autograph
Manuscript on lstihsan: Materials for the
Study of lslamic Legal Thought" (Arabic
and lslamic Studies in Honor of Hami/ton
A. R. Gibb 1ed. G. Makdisi 1, Leiden 1965,
s. 446-4 79); "The Marriage of Tughril Beg"
(IJMES, 1/31 ı 9701. s. 259-275); "The Sunni
Revival" (lslamic Civilization, 950-1150
Jed. D. H. RichardsJ. Oxford 1973, s. 155168); "lnstitutionalized Learning as a SeifImage" (lslam's U nderstanding of ltself
1ed. R. Hovanissian- Speros Vryonis ı. Mali bu 1983, s. 73-85); "The Juridical Theology of Shafi'i. Origins and Significance
of Usul al-Fiqh" (St.!, LIX 119841. s. 5-47);
"Ethics in lslamic Traditionalist Doctrine"
(Ethics in Islam !ed. R. HovanissianJ. Mali bu 1985, s. 47-63); "Magi sterium and
Academic Freedam in Classicallslam and
Medieval Christianity" (lslamic Law and
Jurisprudence [Studies in HonorofFarhat
J. Ziadeh], Jed N. HeerJ, Seattle 1990, s.
ı ı 7- ı 33); "Baghdad, Bo log na. and Scholasticism" ( Centres of Learning: Learning
andLocationin Pre -Modern Europe and
the f'/ear East 1ed . ı . W. Drijvers- A. A.

MacDonaldJ. Leiden 1995, s. 141-157);
"Religion and Culture in Classicallslam
and the Christian West" (Religion and
Culture in Medievallslam Jed. R. Hovanissian- G. Sabbagh]. Cambridge 2000,
s. 3-23). Makalelerinin bir kısmı H istory
and Politics inEleventh-Century Baghdad (London ı 99 ı) ve Religion, Law and
Leaming in Classical Islam (London
199 ı) adı altında kitap haline getirilen
Makdisi, ayrıca Encyclopedia of Islam
(New Edition) ve New Catholic Encyclopedia'da pek çok madde yazmıştır.
BİBLİYOGRAFYA :

G. Makdisi. "Unconventional Education of a
Syro- Lebanese American", Paths to the Middle
East, Ten Scholars Look Back (ed. Th. Naff).
Albany 1993, s. 199-230; University of Pennsylvania Almanac, XLIX/5, Philadelphia 2002
(maddenin yazımında, Shawkat M. Too rawa'nın
Makdisi'nin anısına Law and Education in lslam: Studies in Memory of George Ma kd isi
jed. ]. l..owry v.dğr.j adıyla yayımlanacak olan
eser için yazdığı "Nomos kai paideia: A Bibliography of George Makdisi's Publications" baş
lıklı makalesinden faydalanılmıştır).
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Ebu Abdiilah Şemsüddln Muhammed
b. Ahmed b. Eb! Bekr ei-Benna
ei-Makdisl eş-Şam! ei-Beşşarl
(ö. 390/1000 civarı)
A/:ısenü't-te/jfisim adlı

L

eseriyle

İslam coğrafyacısı.

tanınan

_j

335 (946-47) yılı civarında Beytülmukaddes (Beytülmakdis) adıyla da tanınan
Kudüs'te doğdu; bu sebeple nisbesi kaynaklarda Makdisl veya Mukaddesi olarak
geçer. Hayatı hakkında bilinenler. A]J.senü't-te]fiisim if ma'rifeti'l-e]fiilim adlı
eserinde aniattıklarından ibarettir. İlk öğ
renimine Kur' an 'ı ezberleyerek başladı;
arkasından Arapça nahiv dersleri aldı. Daha sonra Bağdat'a giderek Kadı Ebü'I-Hüseyin ei-Kazvlnl gibi hocalardan Hanefi
fıkhı öğrendi; bunun için kendisini Hanefi
sayar. Fakat farklı mezheplere hoşgörüy
le bakması ve Fatımller'e yakın ilgi duyması. onun bir Şii dalsi veya en azından
Şla sempatizam olduğu kanaatini uyandırmaktadır. Hayatının yirmi yılından fazlasını Endülüs, Sind ve İran'ın doğusunda
yer alan Sicistan bölgeleri hariç İslam dünyasını gezerek geçirdi. Gayri müslim ülkelerini gezmediği gibi onlardan bahsetmek ihtiyacını da duymamıştır. Seyahatleri sırasında 356 (967) ve 367 (978) yıl-
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MAKDiST. Muhammed b. Ahmed
larında

hacca gitti,

Medısi

ve

hıristiyan

bayramlarına katıldı, mutasawıflarla

bir

arada bulundu. gazilerle birlikte savaştı
ve ribatlarda yaşadı; 390 ( 1000) yılı civarında da vefat etti. Hayatı boyunca dikkatle topladığı bilgileri gördükleri ve okuduklarıyla ve daima kendi gözlemlerini
daha tecrübeli seyyahlarınkilerle karşı
laştırarak sorguladı; ayrıca ehil bulduğu
kimselere danıştı. Kırk yaşına geldiğinde
doğrudan gözlem, araştırma ve kişisel
deneyimlerine dayanan ünlü eserini kaleme almaya başladı.
Ma kd isi sosyal, ekonomik ve kültürel
alanlara ilgisini yansıtan kendine özgü
yaklaşımıyla erken dönem coğrafyasını
günümüzde "beşerl coğrafya" denilen
bilim dalına çeviren kişidir. O, coğrafyayı
kendi orüinal alanından saptırmaksızın
ilahiyat ve hukuk alimleri için temel bir
disiplin olarak görür; coğrafi problemleri
tartışırken de sık sık Kur'an'a ve hadis literatürüne atıflarda bulunur. Ayrıca mesleki terminoloji veren ve bunu kitabında
önsözde açıklayan ilk müslüman coğraf
yacıdır. Bu terminolojide kasabalar (beled), şehirler (medine), metropoller (mısr).
semtler (nahiye), yöreler (kura) ve bölgeler
(iklim) bulunur. Makdisl ana kavramları
adlandırmak için de özel ifadeler kullanmıştır; mesela meşril~ "doğu", şark "doğuya ait"; mağrib "batı", garb "batıya ait"
demektir. iklim kelimesi de hem ülke veya
yöre, hem yeryüzünün batı- doğu istikametinde bölündüğü yedi enlemsel bölge
anlamındadır. Bu belirgin ayırımlar özellikle islam dünyasının coğrafi ve yeryüzünün astronomik bölümlenmeleri söz
konusu olduğunda önem taşımaktadır.
Makdisl, mensubu bulunduğu Belh coğ
rafya ekolüne göre genel olarakyirmi kabul edilen iklim sayısını denizleri, adaları
ve bunları çevreleyen bölgeleri dışarıda
tutarak on dörtle sınıriarnıştır (bk. İK
LİM).

Erken dönem coğrafyacılarını bütünden
ziyade parçaya yönelmek ve aceleci davranınakla suçlayan Makdisl'ye göre mevcut kitaplar ya tavsifi, fiziki ve matematiki coğrafyaya dairdir ya da yalnız yollar
ve ülkeler üzerine olup pratik kullanım
bakımından yetersiz veya müellif hamilerinin özel ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda dar kapsamlı çalışmalardır. Ayrıca bunlar kasabalar ve nüfuslar, dil ve lehçeler,
seyahat yolları, menzil ve mesafeler, mezhep ve fırkalar, örf ve adetler, ticaret, ölçü ve para birimleri gibi ayrıntıları içerir
ve bunların çoğu söylentilerden ibarettir.
Kendisinin verdiği bilgiler ise ya şahsi

432

gözlemlerine dayanan tasvirleri ya güvenilir kaynaklardan duyduklarını veya yazılı
belgelerden aldıklarını ihtiva eder. Ancak
övgüye değer bulduğu amacını gerçekleştirirken kendisinin de her alanda aynı
başarıyı ortaya koyamadığı görülür. Her
şeyden önce matematik! coğrafyaya yeterince önem vermemesi bir eksikliktir;
haritaları Belh ekolünün eleştirdiği haritalarının taklididir. Bununla birlikte öğ
renmek isteyip de araştırmaya vakit bulamayanlar için ana bölümden önce hızlı
referans teşkil edecek şekilde şehir listesi
ve diğer özellikleri içeren bir özet sunan
ilk müslüman müelliftir. Ayrıca haritalarını o kadar güzel yapmıştır ki muhtevalarında büyük farklılıklar bulunan daha
sonraki dönem haritalarında dahi örnekleri kullanılmıştır. Onun metninin önceki
müelliflerinkilere nisbetle daha tavsifi
olmasına karşılık deniz, nehir, dağ, çöl ve
yolları farklı renklerle gösterdiği haritaları daha az detaylıdır. Makdisl'nin Büyük
Okyanus teorisini benimsernesi ve haritalarında Akdeniz'in Atlas Okyanusu'nun
küçük bir kısmını teşkil etmesine rağmen
bazı müelliflerin Akdeniz ve Hint Okyanu-

Makdisi'nin A/:ısenü't- teJ.casim

adlı

eserinin son sayfası

(Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2971, vr. 90')
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su'nun Büyük Okyanus'un dışına
inançlarına katılmadıği görülür.

Makdisl'nin Ortaçağ islam coğrafyası
en orüinal ve en önemli eserlerinden
biri olan AJ;senü't-te]fdsim ii ma'rifeti'le~iilim 'inin iki versiyonu vardır. Birincisi
37S'te (985) Fars'ta (Güneybatı İran) tamamlanmıştır (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 297 ı ; Leide n Bibliothek der Rijksuniversiteit, Cod . Or. nr. 2063); Michael
Jan de Goeje'nin neşri (Leiden ı877) buna dayanır. ikincisi 387'de (997) yazılan
ve Yaküt ei-Hamevl' tarafından istinsah
edilen versiyondur. Daha sonra da neşir
leri yapılan eser (Gazi Tuleymat, Dımaşk
1980; Muhammed Mahzı1m, Beyrut ı 987)
Batı dillerindeki bazı kısmi çevirileri yanında tam olarak Farsça. Urduca ve ingilizce'ye çevrilmiştir (Af:ısenü't-te~asim,
B. A. Collins'in önsözü, s. XIV; ayrıca bk.
nın

AHSENÜ't-TEKASIM).
BİBLİYOGRAFYA :

Makdis!, A/:tsenü't-te~asim; a.e.: The Best
Divisions for Knowledge of the Regions (tre. B.
A. Collins). Reading 1994; L J. Kratckovskij. Taril;u'l-edebi'l-cografiyyi 'l·'Arabf (tre. Sela had·
din Osman H aşim). Kahire 1963 , I, 208-215; A.
Miquel, La geographie h umaine du monde musulmanejusqu'au milieu du ı ı• siecle, Paris
1967-88, 1-IV, bk. İndeks; a.mlf., "aı-Mu]5adda
sl", EJ2 (İng.), VII, 492-493; Ad! Yusuf Muhlis,
el-Ma~disi el-Beşşari /:tayatühu ve menhecüh, Necef 1393/1973; B. A. Collins. al-Muqaddasi: The Man and His Work, Michigan
1974; S. Maqbul Ahmad , A History of Arab-lslamic Geography (9 1h-J6'h century A.D.), Amman 1995, s. 87-101 ; Felah Şakir Esved, "Menhecü baJ:ışi'l-cograt'i <inde'l-Ma]5dis1", el-Mevrid, XVI/1, Bağdad 1987, s. 59-74; Akhtar Husain Siddiqi , "Al-Muqaddasi's Treatment of
Regional Geography", International Journa l of
Islam le and Arabic Studies, IV/2, Indiana 1987,
s. 1-13; J. H. Kramers, "Mukaddes!", iA, VIII,

562-563.
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ı

MAKDİSi, Mutahhar b. Tahir

ı

EbO. Nasr el-Mutahhar
b. Tahir (ei-Mutahhar) el-Makdisi
(ö. 355/966'dan sonra)
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İslam tarihçisi,
filozof ve kelamcı.

_j

Muhtemelen lll. (IX.) yüzyılın sonların
da doğdu. Nisbesinden Kudüs'ün yeriisi
veya orada yerleşmiş bir aileye mensup
olduğu anlaşılan Makdisl'nin tabakat ve-

