
MAKDiSI, Mutahhar b. Tahir 

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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tionalisme musulmane au lV' siecle de l 'he
gire", RHR, L ( ı904 ). s. 200-21 3; a.mlf .. "Un 
nouveau manuscrit du Livre de la Creation 
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Bekir Topaloğlu, Allah 'ın Varlığı : isba.t-ı Vacib, 
Ankara 1974, s. 86,108, 110, 138;TarifKhalidi, 
/slamic Historiography, New York 1975, s. XIII
XIV, XVI , 6-8, 57, 59, 68-69, 83; a.mlf .. "Mu'
tazilite Historiography: Maqdisi's Kitab al-Bad' 
wa'l-ta' rikh" , JNES, XXXV/ ! (1976), s. 1-11 ; 
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Ebü'l-Feth Nasr b. İbrahim b. Nasr 
en-Nablusi ei-Makdisi ed-Dımaşki 

(ö. 490/ 1096) 
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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 



gibi bazı risaleleri ve Süleym b. Eyylıb er
Razl'nin el-İşô.re'si üzerine bir şerhinin 
olduğu kaynaklarda belirtilmektedir. İbn 
Hacer el-Askalanl, okuduğu eserler ara
sında yer alan Makdisl'ye ait bir risaleyi 
C üz' ii hi m e cô.Jis fi'l- 'ilm ve gayrih 
başlığıyla zikretmektedir ( el-Mu'cemü 'l
müfehres, s. 58). 
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MAKDiSi, Ziyaeddin 

(bk. ZiYAEDDİN ei-MAKDİSl) . 

MAKDiŞU 
( ~..\Ö.o ) 

Somali'nin başşehri. 

_j 

_j 

Doğu Afrika'da Hint Okyanusu sahilin
de Somali Cumhuriyeti'nin başşehri ve 
Benadir eyaletinin merkezidir. Pir! Reis'in 
Muğdiş dediği şehre mahalli Somali dilin
de Muqdisho. Arapça kaynaklarda Mak
deşlı . İtalyanca'da Mogadiscio, Türkçe 
eserlerde Mogadişu (Magdişu) denilmek
tedir. 

Makdişu'nun kuruluş tarihi kesin olarak 
bilinmemektedir. Bazı tarihçitere göre 
Emevl Halifesi Abdülmelik b. Mervan za
manında ( 685-705). Portekizi i tarihçi Joao 
de Barros'a göre ise İran (Basra) körfe
zinden gelen yedi kardeş tarafından 887 
yılında kuruldu. Ancak X. yüzyılda Ara
bistan'ın çeşitli bölgelerinden ve özellikle 
Abbas! kuwetleriyle Karmatller arasında 

şiddetli mücadelelere sahne olan Lahsa'
dan (Ahsa) gelen Araplar'la İran ' ın Şlraz 
ve Nlşabur şehirlerinden buraya göç 
edenler tarafından kurulduğu genellikle 
kabul edilmektedir. Bu önemli sahil şehri 
daima iç bölgelerden gelecek yerli saldı
rılarına ve Hint Okyanusu'ndan yönele
cek deniz taarruzlarına açıktı. Makdişu 'ya 

IV. (X. ) yüzyılda yerleşen Mukrl, Cid'atl. 
Akabl. İsmam ve Afıfi gibi büyük kabileler 
kendi aralarında otuz dokuz küçük züm
reden oluşan bir birlik tesis ettiler ve şeh
rin idaresi için ortak bir yönetim kurdu
lar. Zamanla Mukrl ailesi şehirde üstün
lük elde etti, Kahtani nisbesiyle bilinen 
bir ulema sülalesi oluşturdu ve şehri yö
netecek olan kadıların ancak Kahtanller'
den seçilebileceğini diğer zümrelere ka
bul ettirdi. Bu ulema sınıfının yönettiği 
şehir VI. (XII.) yüzyılda önemli bir ticaret 
merkezi oldu. VII. (XIII.) yüzyılda Ebu Be
kir b. Fahreddin burada küçük bir sultan
lık kurmayı başardı ve Mukrller'le anlaşa
rak şehir kadılarının onlar arasından se
çileceğini bildirdi. Başşehirdeki Mescid-i 
Cum'a ve diğer iki büyük caminin 636 
(1238) . 667 (1268) ve Şaban 667 (Nisan 
1269) tarihli kitabelerinden VII. (XIII.) 
yüzyılda buradaki refah seviyesinin olduk
ça yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 

1331 yılında Sultan Ebu Bekir b. ömer 
zamanında Makdişu'yu ziyaret eden İbn 
Battuta sultanın (şeyh) Makdişu dili ko
nuştuğunu. ancak Arapça'yı da bildiğini. 
bu hanedan doneminde şehrin büyük ge
lişme gösterdiğini ve çok canlı bir ticaret 
hayatının olduğunu belirtmekte. şehir 
hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir (er
Rif:ıle, s. 253-257) Makdişu'nun Mısır ve 
Arap yarımadasıyla ticari münasebetleri 
oldukça gelişmişti. XIV. yüzyıldan itiba
ren Makdişu ülkenin kuzey pazarını elinde 
bulunduruyordu. XIV-XV. yüzyıllar Mak
dişu'nun tarihteki en müreffeh dönemini 
oluşturmaktadır. 

Yaküt el-Hamevl. İbn M acid, İdrlsl, İbn 
Said el-Mağribl. İbn Battuta ve Pir! Reis 
gibi İslam coğrafyacıları Makdişu'yu . Zen
ci ülkesi de denilen Hint Okyanusu sahil
leriyle iç bölgelerinin kendi dönemlerin
deki en büyük şehirleri arasında zikret
mektedir. Yaküt el-Hamevl ayrıca Mak
dişu halkının Serberi asıllı olduğunu, an
cak bunların Mağrib'deki Berberller'den 
farklı bir kavim olup Habeşliler'le Zenci
ler arasında ayrı bir ırka mensup bulun
duğunu ve nüfusun tamamının başka 
yerlerden gelen göçmenlerden oluştuğu
nu kaydeder (Mu'cemü 'l-büldan, V, 20 ı) . 

Aynı şekilde İbn Battuta, Makdişu 'yu zi-

MAKDiSU 

yareti sırasında görüştüğü Sultan Ebu 
Bekir b. ömer'in Serberi asıllı olduğunu 
söyler ( er-Rif:ı,le, s. 254) . XVI. yüzyılın ba
şında sadece şehrin değil Ha beş de deni
len ülkenin isminin Makdişu olduğunu ve 
burada yaşayan halkın Makdiş u dili ko
nuştuğunu Pir! Reis belirtmektedir (Ki
tab-ı Bahriye, I, 165-169) . Ayrıca şehirde 

altın bol olup buraya uğrayan Portekiz ge
mileri altın , sırmalı kumaşlar, fildişi, aba
noz ve güzel kokulu amber atıyorlardı. 

XV. yüzyılın sonuna doğru Makdişu'nun 

durumunu sarsan olay, Ümit Burnu üze
rinden Hint Okyanusu sahillerine seferler 
düzenleyen Portekiz ve İspanyol donan
malarının buraya gelişidir. Her ne kadar 
1499'da Hindistan'dan dönüşünde Vasco 
da Gama donanmasıyla Makdişu 'ya bir 
saldırı düzenlemişse de şehri işgal ede
memişti. 1 S07'de gerçekleştirilen saldı

rılar da başarısızlıkla sonuçlandı . 1 532'
de Vasco da Gama'nın oğlu Estevao da 
Gama gemi satın almak amacıyla buraya 
gelmişti. XVI. yüzyılda Makdişu'da yöne
tim Muzaffer sülalesinin eline geçti. Bu 
sırada Somali asıllı göçebe Heviye kabile
si, yine Somali asıllı olup Makdişu Sultan
IIğı ile ittifak yapan mahalli Acuran Sul
tanlığı'nın topraklarını işgal ederek Mak
dişu'nun ekonomikaçıdan geri kalmasına 
sebep oldu. 

1 S8S'te Emir Ali Bey, Hint Okyanusu 
sahillerini iki kadırga ile dolaşarak önce 
Makdişu'yu. ardından Mombasa'ya kadar 
d iğer sahil şehirlerini Portekiz saldırıla
rından kurtarıp Osmanlı Devleti'ne bağ
ladı. İki yıl sonra Portekizliler tekrar böl
geye geldilerse de Makdişu'ya saldırma

dılar, Faza'da büyük bir katliam yaparak 
10.000 hurma ağacını kestil er. Bunun 
üzerine Ali Bey beş gemiyle tekrar böl
geye gelip bu sahillerin Osmanlı hakimi
yetinde olduğunu ilan etti ( 1589) . Fakat 
henüz Mombasa'da iken Portekizliler.'e 
yenilerek esir alındı ve Lizbon'a götürül
dü. XVII. yüzyılda Osmanlı deniz akınları 
Afrika'nın doğu sahillerinde son bulsa da 
Makdişu'da en az on ayrı Osmanlı padişa
hı adına, üzerinde tuğra bulunan ve Os
manlı topraklarında kullanılanlara ben
zetilen bakır paraların bastırılmasına de
vam edildi. Ayrıca bu dönemde Uman ve 
Portekiz ile ticari münasebetler oldukça 
gelişmişti. 

1698 yılında U man Sultanı Seyf b. Sul
tan. Mombasa'yı Portekizliler'den alınca 
Makdişu ve diğer Somali sahil şehirleri 
de Umanlılar' ın eline geçti. Fakat U man 
buradaki birliklerini geri çektiği zaman 
yeni bir idari boşluk oluştu. 1700'de bir 
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