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larında hacca gitti, Medısi ve hıristiyan 
bayramlarına katıldı, mutasawıflarla bir 
arada bulundu. gazilerle birlikte savaştı 
ve ribatlarda yaşadı; 390 ( 1 000) yılı civa
rında da vefat etti. Hayatı boyunca dik
katle topladığı bilgileri gördükleri ve oku
duklarıyla 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 ka
leme 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 li
teratürüne atıflarda bulunur. Ayrıca mes
leki terminoloji veren ve bunu kitabında 
önsözde açıklayan ilk müslüman coğraf
yacıdır. Bu terminolojide kasabalar (be
led), şehirler (medine), metropoller (mısr). 
semtler (nahiye), yöreler (kura) ve bölgeler 
(iklim) bulunur. Makdisl ana kavramları 
adlandırmak için de özel ifadeler kullan
mıştır; mesela meşril~ "doğu", şark "do
ğuya ait"; mağrib "batı", garb "batıya ait" 
demektir. iklim kelimesi de hem ülke veya 
yöre, hem yeryüzünün batı- doğu istika
metinde bölündüğü yedi enlemsel bölge 
anlamındadır. Bu belirgin ayırımlar özel
likle islam dünyasının coğrafi ve yeryü
zünün astronomik bölümlenmeleri söz 
konusu olduğunda önem taşımaktadır. 
Makdisl, mensubu bulunduğu Belh coğ
rafya ekolüne göre genel olarakyirmi ka
bul 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 dav
ranınakla suçlayan Makdisl'ye göre mev
cut kitaplar ya tavsifi, fiziki ve matema
tiki coğrafyaya dairdir ya da yalnız yollar 
ve ülkeler üzerine olup pratik kullanım 
bakımından yetersiz veya müellif hamile
rinin özel ihtiyaçlarına cevap verecek tarz
da dar kapsamlı çalışmalardır. Ayrıca bun
lar kasabalar ve nüfuslar, dil ve lehçeler, 
seyahat yolları, menzil ve mesafeler, mez
hep ve fırkalar, örf ve adetler, ticaret, öl
çü ve para birimleri gibi ayrıntıları içerir 
ve bunların çoğu söylentilerden ibarettir. 
Kendisinin verdiği bilgiler ise ya şahsi 
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gözlemlerine dayanan tasvirleri ya güve
nilir kaynaklardan duyduklarını veya yazılı 
belgelerden aldıklarını ihtiva eder. Ancak 
övgüye değer bulduğu amacını gerçek
leştirirken kendisinin de her alanda aynı 
başarıyı ortaya koyamadığı görülür. Her 
şeyden önce matematik! coğrafyaya ye
terince önem vermemesi bir eksikliktir; 
haritaları Belh ekolünün eleştirdiği hari
talarının taklididir. Bununla birlikte öğ
renmek isteyip de araştırmaya vakit bu
lamayanlar için ana bölümden önce hızlı 
referans teşkil edecek şekilde şehir listesi 
ve diğer özellikleri içeren bir özet sunan 
ilk müslüman müelliftir. Ayrıca haritala
rını o kadar güzel yapmıştır ki muhteva
larında büyük farklılıklar bulunan daha 
sonraki dönem haritalarında dahi örnek
leri kullanılmıştır. Onun metninin önceki 
müelliflerinkilere nisbetle daha tavsifi 
olmasına karşılık deniz, n ehir, dağ, çöl ve 
yolları farklı renklerle gösterdiği harita
ları daha az detaylıdır. Makdisl'nin Büyük 
Okyanus teorisini benimsernesi ve hari
talarında Akdeniz'in Atlas Okyanusu'nun 
küçük bir kısmını teşkil etmesine rağmen 
bazı müelliflerin Akdeniz ve Hint Okyanu-
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su'nun Büyük Okyanus'un dışına aktığı 
inançlarına katılmadıği görülür. 

Makdisl'nin Ortaçağ islam coğrafyası
nın en orüinal ve en önemli eserlerinden 
biri olan AJ;senü't-te]fdsim ii ma'rifeti'l
e~iilim 'inin iki versiyonu vardır. Birincisi 
37S'te (985) Fars'ta (Güneybatı İran) ta
mamlanmıştır (Süleymaniye Ktp., Ayasof
ya, nr. 297 ı ; Leiden Bibliothek der Rijk
suniversiteit, Cod. Or. nr. 2063); Michael 
Jan de Goeje'nin neşri (Leiden ı877) bu
na 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 ya
nında tam olarak Farsça. Urduca ve ingi
lizce'ye çevrilmiştir (Af:ısenü't-te~asim, 
B. A. Collins'in önsözü, s. XIV; ayrıca bk. 
AHSENÜ't-TEKASIM). 
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Muhtemelen lll. (IX.) yüzyılın sonların

da doğdu. Nisbesinden Kudüs'ün yeriisi 
veya orada yerleşmiş bir aileye mensup 
olduğu anlaşılan Makdisl'nin tabakat ve-



biyografi kitaplarında adına rastlanma
maktadır. Bununla birlikte önemli eseri 
el-Bed' ve't-tari-b'teki bazı ifade ve ipuç
larından hayatı ve şahsiyeti hakkında bilgi 
edinmek mümkündür. Mu'tezill görüşle
riyle tanınan Meşşal filozofu Ya'küb b. İs
hak ei-Kindl'nin talebesi Ebü Zeyd el-Bel
hi'den ders okuyan Makdisl'nin ilgi alanı
nın genişliğine bakılarak çeşitli sahalarda 
iyi bir eğitim gördüğü söylenebilir. 

Eserinden onun seyahat ettiği yerler
deki üstatlardan hadis dinleyip rivayet et
tiği (1, 147, 148; ll, 156, 174, 181; V. 149). 
bilgiyi kaynağından alma ve değerlendir
me konusunda titiz olduğu, bazı din ve 
mezhepleri bizzat tanımak için uzun ve 
yorucu seyahatlere çıktığı, mesela Ah
vaz'daki bir mabede girip Avesta'daki 
Tanrı kavramı hakkında Mecüsl din adam
larıyla tartıştığı (1 , 62, 63), Yukarı Mısırlı 
Kıptller 'in Tanrı kavramını soruşturduğu 

(1 , 64). Masebezan ve Mihrican Kazak'ta 
Hürremller'le ilgili gözlemlerde bulundu
ğu (IV, 3 ı) , Paris'te (Fars) Mecüsl bir din 
adamından kendi kutsal kitaplarına göre 
dünyanın yaşını öğrenmeye çalıştığı (ll, 
59-60). Basra'da bir yahudi hahamından 
Hz. Adem'in yaratılışına dair bilgi edindiği 
(II , 8 ı ). Irak-ı Acem sınırındaki Bilad-ı Sa
bOr' da tanrılık iddiasında bulunan bir ki
şiyi ve mezhebini araştırmak için sıkıntılı 
bir yolculuğu göze aldığı (ll, 90-9 ı) , 325'
te (937) Kirman 'ın Şirvan şehrinde bulun
duğu (ll. ı 8 ı ) anlaşılmaktadır. 

Makdisl'nin ölüm tarihi bilinmemekte
dir. Eserini 350 (961) yılı olaylarıyla sınır
ladiğını söylemesine rağmen (1 , ı 7; ll , ı 53) 
Abbas! Halifesi Mu tl'- Lillah'ın 363'te 
(974) kendi arzusuyla görevinden ayrı ldı

ğını belirtınesi (VI , ı 26) ve 390 ( 1 000) yı
lında Sicistan 'ın H aş bad yöresinde keş
fedilen altın madeninden söz etmesi (IV, 
78) bu bilgilerin ona ait olduğu konusun
da şüphe uyandırmaktadır. Nitekim Mu
tl'- Li Ilah ile ilgili tesbit el-Bed' ve't-ta
ri-b'in Süleymaniye Kütüphanesi nüsha
sında (Relsülküttab Mustafa Efendi , nr. 
70 ı} bulunmamaktadır. Altın madenieri
ne dair verdiği bilgi de başka kaynaklarca 
doğrulanmamaktadır. Bu durumda onun 
ölüm tarihi konusunda kesin bir hükme 
varmak mümkün görünmemektedir. Ça
ğına göre ileri bir tarih görüşüyle dikkat 
çeken Makdisl tarih, coğrafya, dinler ve 
mezhepler tarihi. matematik, felsefe ve 
kelama ilgi duyan çok yönlü bir alim dir. 

Mu'tezile'nin kelama dair bazı kelaml 
görüşlerini benimsernesi ya da delillerini 
kullanmasına bakarak Makdisl'nin Mu'
tezill olduğu öne sürülebilir. Ancak bu 

noktada belli bir mezhep veya düşünce 
grubuna mensubiyetin IV. (X.) yüzyıl mü
elliflerinin çoğunluğu için çözülmesi güç 
bir problem olduğu gözden uzak tutul
mamalıdır. Makdisl'nin tarihe bakış tarzı 
ve bunun temeli olan kelaml görüşlerinin 
oluşmasında en önemli etken Mu'tezill 
düşünce sistemi ve kültür çevresidir. O, 
daha çok Ebü'l-Kasım el-Belhl (Ka'bT) ve 
Bağdat Mu'tezile okulundan etkilenmiş 
görünmektedir. İki büyük Sünni kelam 
ekolünün kurucularından biri olan Matü
rldl'den hiç söz etmemesi, Eş'arl'yi üstü 
kapalı olarak eleştirmesi ve her ikisinin 
karşısında olan Ebu Zeyd el-Belhl'den ya
rarlanması onun Mu'tezill bir kimliğe sa
hip olduğunu gösterir. Ancak Matürldiy~ 
ye ile Mu'tezile arasında aklı öne çıkaran 
yaklaşım tarzı açısından yakınlık bulun
duğunu da unutmamak gerekir. M. Şern
setlin Günaltay'ın onu koyu bir Sünni ola
rak tanımlamasının ilmi dayanağı yoktur. 

lll. (IX.} yüzyılın sonlarından itibaren 
geleneksel İslam tarihçiliğinde isnat me
todu şeklen kaynağa kısaca işaret etmek
ten ibaret kalmış. sonraki asırlarda da ta
rihçilerin çoğu tarafından terkedilmiştir. 
İ sn adın terkedildiği yeni tarih anlayışının 
ilk temsilcileri arasında Dlneverl. Ya'kübl, 
Ali b. Hüseyin el-Mes'üdl ve Makdisl'nin 
önemli bir yeri vardır. Böylece İslam dün
yasında tarih ilmi bağımsız bir disiplin ol
maya başlamış ve hızlı bir gelişme süre
cine girmiştir. Makdisl de kendine has 
bakış açısıyla Blrünl ve İbn Miskeveyh ile 
birlikte İbn Haldün'a uzanan bu süreçte 
özgün yerini almıştır. 

İmamiyye ŞlasıiV. (X.) yüzyılda Mes'üdl 
gibi bir tarihçi yetiştirmiş, Mu'tezile men
supları arasında tarih. özellikle mezhep
ler tarihiyle uğraşanlar bulunmakla bir
likte mezhebin bakış açısını yansıtan bir 
tarihçi çıkmamıştı. Makdisl'nin el-Bed' 
ve't-tari-b' i , bu çerçevede ilk ve belki de 
günümüze gelebilen tek tarih kitabıdır. 
Onun İslam tarihçiliği ve İslam düşünce 
tarihindeki önemi genelde kelaml. özel
de Mu'tezill görüşlerin bir tarih yaklaşımı 
ve metodunu nasıl etkilediğini ortaya ko
yan tek müellif olmasından ileri gelmek
tedir. Tarih felsefesi ve tenkit zihniyeti 
bakımından Blrünl ve İbn Haldün'un ön
cüsü olacak nitelikte bir kavrayışa ve biri
kime sahip olan Makdisl, Blrünl'den ya
rım ve İbn Haldün'dan dört asır kadar 
önce tarihi akılcı ve tenkitçi bir zihniyetle 
değerlendirmeyi başarmıştır ve öncüsü 
Mes'Cıdl'den daha felsefi ve daha tenkit
çi bir zihin yapısına sahiptir. 
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Makdisl. varlık ve hayatı felsefe-tarih 
ya da kelam-tarih bütünleşmesine daya
nan bir bakışla birbirine bağlamaya çalış
mıştır. Bu bağlamda tarih filozofu kimli
ğiyle IV. (X.) yüzyılın en başarılı ismi. me
todunu takip eden çıkmadığı için bu yak
laşımın tek temsilcisidir. Makdisl. genel 
çerçevede felsefe- tarih ilişkisini temel
lendirirken kelam ağırlıklı bir felsefi biri
kime dayanmıştır. Bu da esas itibariyle 
Mu'tezile kelamıdır. 

İslam düşünce tarihinde din-felsefe 
(vahiy -akıl) uzlaştırmacılığının önemli 
temsilcilerinden biri olan Makdisl, Mu'te
zill görüşleriyletanınan ve bu geleneğin 
ilk temsilcileri olan Meşşal filozof Ki ndi ile 
öğrencisi Ebü Zeyd ei-Belhl gibi her fır
satta dinin belirleyici ve denetleyici özü
ne vurgu yapmış. vahiy ile sahih hadisin 
kendisi için bağlayıcı olduğunu belirtmiş, 
inkarcı şüphecilerle her şeye inanma 
meyli içindeki kıssacılar arasında bir orta 
yol takip etmiştir. Mucizeleri dinden ba
ğımsız bir akılcılıkla inkar edenlere dinin 
emrinde gördüğü akla dayanarak cevap 
vermiş . mucizeleri akllleştirmeden akla 
uygun tabii örnekler vererek açıklamış ve 
mucizeleri reddettiği için Ebu Bekir er
Razl'yi eleştirmiştir (lll. ı ı O} . Bununla bir
likte tabiatın temel niteliklerinin daha iyi 
anlaşılması için Razi'nin Kitabü'l-ljavas 
adlı eserini tavsiye etmesi (IV, 94) onun 
ön yargısız ve objektif olduğunu göster
mektedir. 

Ayet ve hadisleri. Cahiliye devri ve İsla
mi dönem Arap ve Fars şiirini, siyer ve 
megazl kitaplarını kaynak olarak kullanan 
Makdisl'yi farklı kılan seçmeci davran
ması ve tarihi malzemeyi eleştiriye tabi 
tutmasıdır. Makdisl'nin İlkçağ felsefesi ve 
fılozoflarıyla ilgili başlıca kaynağı Aristo'
nun eserleriyle (1. 23-24, 41 vd) Plutark
hos'un el-Ara'ü 't-tabi'iyye adlı eseridir 
(1, 135- 140; ll , 17-18vd.). Filozofların gö
rüşlerini aslına uygun biçimde nakletme 
konusunda Şehristanl ve diğer bazı müs
lüman müelliflerden çok ileride olan Mak
disl, İran dinleri ve Hint inançlarıyla ilgili 
olarak müslüman müelliflerin derlediği 
malzerneye dayanmış, ancak kendi göz
lemlerini de eklemiştir. Hint inançları 
hakkında temel yazılı kaynağı İbn Hur
dazbih'in Kitabü'l-Mesalik ve'l-mema
lik adlı eseridir (IV, I 9, 6 ı , 95, 97} . Bunun
la birlikte Bizans. Hint ve Çin tarihine dair 
bilgi yetersizliğinden yakinarak müslü
manların bu alana ilgi göstermediğini be
lirtir (lll, 208). İslam dışı kaynakları ara
sında revrat' ın önemli bir yer tuttuğu, 
çeşitli Tevrat nüshaları ve tercümelerin-
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den yararlandığı (ll , 80, 207; lll , 26, 6 ı ; V, 
28). yahudiler, Hürremiler, Harraniter 
hakkında anonim bazı eserleri kaynak ola
rak kullandığı görülmektedir. Çağının 
kültürünü bütün renklil iği içinde kendine 
özgü bir seçme ve değerlendirme mantı
ğıyla derlerneye çalışan Makdisi yazılı kay
naklarta yetinmeyip sözlü kaynakların ta
nıklığına da başvurmuştur. 

Eserleri. Makdisi'nin günümüze ulaşan 
tek eseri el -Bed' ve ' t-tari[ı *tir. 3SS'te 
(966) Samani vezirlerinden biri adına 
Büst şehrinde yazılan eser (1 , 6-8; ll , ı 52) 
kaynaklarda Kitabü'l-Bed', Kitabü 
Bed'i'l-]].alls ve 't-tdril;), Kitabü'l-B ed' 
ve '1-l;)il)sa, Kitabü '1-Bedv ve 't -tari]], Ki
tô.bü'l-Bedva ve't-tevô.ril;), Taril;)-i Ma)s
disi şeklinde de anılmaktadır (n ş r. Cl. 
Huart, ı-vı. Paris ı 899-1919~ I-lll. Bağdat 

1962, 1964, l 965). 1V-VI. ciltleri Farsça'
ya da tercüme edilen kitap (Tahran ı 349 
hş./ 1 970) siyasitarih kadar medeniyet ve 
dinler tarihi, kelam ve islam felsefesi için 
de önemli bir kaynaktır. Makdisi'nin "ilim
ler ansiklopedisi" (camiu'l-fünOn) olarak ni
telediği eser (V. 5). eski Türkler'in dini 
inançları ve adetleri hakkında bilgi ihtiva 
ettiği için Türk tarihi bakımından da 
önemlidir. el-Bed' ve't-tô.ril;)'teki kayıt
lardan, Makdisi'nin nazar ve cedel konu
larını genişçe ele alan ve yanlışlıkla Ebu 
Zeyd ei-Belhi'ye nisbet edilen ( Keşfü '?-?U· 

nün, ll , 1440) Kitabü '1-'İlm ve't-ta'lim 
(! , 19), isbat-ı vacibe dair Kitabü'd-Diya
ne ve 'l-emane (1 , 70-71 ), düalist dinleri 
ele alıp çelişkilerini ortaya koyan Kita
bü 'l-Ma'dile (1. 91 ), Kur'an'daki kıssa
lara dair Kitab ü Me'ani'l-Kur'an (veya 
Kitabü 'l-Me'anl; ll, 23, 93; lll, ı 5, 78 vd .). 
nefis ve ruh kavramlarını inceleyen Kitfı
bü'n-Nefs ve'r-rill:ı (ll. 115) adlı kitapları 
bulunduğu anlaşılmaktadır. 
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!il SüLEYMAN SAYAR 
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MAKDİSi, Nasr b. İbrahim 
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C .. S""~ı ~ı.r.J ~ ya;) 

Ebü'l-Feth Nasr b. İbrahim b. Nasr 
en-Nablusi ei-Makdisi ed-Dımaşki 

(ö. 490/ 1096) 

L 
Şafii fakihi ve hadisçi. 

_j 

407 (1016) yı l ında Nablus 'ta doğdu . 

Uzunca bir süre kal dığı Kudüs'e nisbette 
Makdisi olarak tanınd ı. İbn Ebu Hafı z 
(bazı yazmalarda Hait) künyesiyle de anı
lı r. Temel ilimleri Nablus'ta tahsil ettik
ten sonra yirmi yaşlarında iken ilim yol
culuğuna çıkarak Gazze. Kudüs, Sur, Di
yarbekir ve Meyyafarikin'a gitti. Sur'da 
dört yıl süreyle Ebü'I-Feth Süleym b. Ey
yu b er-Razi'nin derslerine katıldı (437-
440/ ı 04 5 -ı 048) . Ayrıca bu şeh irlerde 

Muhammed b. Beyan ei-Kazeruni gibi 
alimlerden fıkıh öğrendi. Hasan b. Ali 
ei-Ahvazi. İbn MakGia, Ebü'I-Hasan İb
nü's-Simsar, Ebü'I-Hasan Muhammed 
b. Avf ei-Müzeni ve Ebü ' I - Kasım ömer 
b . Ahmed ei-Vasıti'den hadis dinledi. 
Ebu Zer el-Herevi ve Hasan b. Muham
med b. Ahmed b. Cümey' gibi alimler
den icazet aldı. Kudüs'te önceleri -muh
temelen kendisine nisbette- Nasriyye. 
daha sonra Gazzali'nin anısına Gazza
liyye olarak adlandırılan zaviyede ders 
verdi. Safer 471 'de (Ağustos 1 078) Dı-

maşk'a , ardından Sur'a geçti. Rafıziler'in 

muhalefetine rağmen ilmi yaymaya ça
lıştı . 480 (1087) yılında tekrar gittiği Dı
maşk'a yerleşerek fetva. tedris ve hadis 
rivayetiyle meşgul oldu. Ebu Hamid ei
Gazzali burada Makdisi'nin fıkıh dersleri
ne katılmış ve münazaralarda bulunmuş
tur. Kendisinden hadis dinleyenler arasın
da Hatib ei-Bağdacti. İbnü'I-Kayserani ve 
Ebu Bekir İbnü 'I-Arabi gibi önemli şahsi
yetler bulunmaktadır. Zehebl onun riva
yet ettiği hadislerde bazı yanlışların oldu
ğunu söylemektedir (A'lamü 'n-nübela,, 
XIX, 140). Makdisi'nin tariki (mezhep ima
mının görüşlerini tesbi tteki yöntemi).çağ

daşları imamü'I-Haremeyn ei-Cüveyni ve 
Ebu ishak eş-Şirazi'nin tarikiyle kıyasla
narak daha üstün görülmüştür (İbn Asa
kir, Tarll].uDımaşk, LXII. 17-18). 

Zühd ve takvasıyla tanınan Makdisi. Dı
maşk'ta kaldığı süre boyunca Nablus'taki 
bir arazisinin geliriyle geçinip kimseden 
yardım kabul etmedi. Rivayete göre Dı
maşk'ta kendisini ziyarete gelen Suriye 
Selçuklu Meliki Tutuş'a ve oğlu Dukak'a 
iltifatta bulunmadı. Melik, Makdisi'ye 
sultanın tasarruf ettiği mallardan en he
lalinin hangisi olduğunu sormuş ve "cizye 
gelirleri" cevabını almıştı. Daha sonra ilim 
ehline harcaması için kendisine bu gelir
lerden bir miktar para göndermişse de 
Makdisi ihtiyaçları bulunmadığı gerek
çesiyle bunu geri çevirmiştir. Makdisi 9 
Muharrem 490 (27 Aralık 1 096) tarihinde 
Dımaşk'ta vefat etti. Ölüm günü için 
Muharrem'in 1 O ve 11 'i de zikredilmek
tedir. Babüssagir Kabristanı'nda Muavi
ye'nin kabrinin yakınına defnedilen Mak
ctisi'nin kab ri daha sonra ziyaretgah hali
ne geldi. 

Eserleri. 1. Ta./:ırimü nika./:ıi'l-müt'a 
(nşr. Hammad ei-En sa rl, Medine 1408/ 
1987; Riyad 140?/198?). 2. el-lfücce'ald 
tari)si'l-meJ:ıô.cce . Hadise dair olan eser 
üzerinde M. İbrahim Muhammed Harun 
tarafından 1409 (1988) yılında ei-Cami
atü ' I-İslam iyye'de Mu]].taşaru Kitdbi'l
lfücce 'ala tarfJsi'l-meJ:ıacce adıyla bir 
doktora tezi hazırlanmıştır. 3. el-Emali. 
Yale Üniversitesi Kütüphanesi'nde bir cü
zünün nüshası bulunmaktadır (Nem oy, s. 
79). 4. Ijikayô.t J:ıisan . Cari Brockelmann 
kaynaklarda adı geçmeyen bu eserin bir 
nüshasını kaydetmektedir (GAL Suppl., 
ll , 9 ı 3). 

Makdisi'nin bunlardan başka el-İnti
]].abü'd-Dımaş)si (on ciltten fazla). et
Teh~ib ve't-ta)srib, el-Kafi ve el-Mals
şild adlı fıkıh eserleri yanında Erba'Cın 
fi'l-J:ıadi§, Menô.)sıbü'l-İmami'ş-Şati'i 


