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MA'KIL b. YESAA 

u-~ 0! JW>) 
Ma ' kıl b. Yesar b. Abdiilah el-Müzen! 

(ö . 59/679 [?]) 

Sahabi. 
_j 

Müzenl nisbesi dedelerinden Osman 
b. Amr'ın annesi Müzeyne bint Kelb'den 
gelmektedir. Künyesi hakkında Ebu Ab
dullah, Ebu Yesar ve Ebü Ali şeklinde üç 
farklı rivayet vardır. Hudeybiye Antlaşma
sı'ndan önce müslüman olduğu anlaşıl
maktadır. Bey'atürrıdvan'da bulunan. 
haklarında Allah'ın rızasını müjdeleyen 
ayetin(el-Feth 48/18) indiği ashaptan bi
ridir. Boşanmış kadınların iddet süresini 
tamamladıktan sonra kocalarıyla tekrar 
evlenmek istemeleri halinde onlara mani 
olunmamasını emreden ayetin (el -Baka
ra 2/23 2) Ma'k.ıl'in bu durumdaki kız kar
deşine engel olması üzerine nazil olduğu 
rivayet edilir (Taberl, ll, 484-487) . 

Hz. Peygamber. Ma'k.ıl'i kabilesindeki 
bazı ihtili'ıfları çözmek üzere kadı olarak 
görevlendirmişti. Ma'k.ıl. Hz. Ömer döne
minde kurulan Basra'ya ilk yerleşenler
den olup bu şehrin gelişmesinde önemli 
katkıları olmuştur. 18 (639) yılında Hz. 
Ömer'in Ma'k.ıl'i burada bir sulama kana
lı açmak üzere görevlendirdiği, onun da 
Basra yakınlarında kendi adıyla anılan 
(Nehr-i Ma'kıl) kanalı açtırdığı rivayet edi
lir. Bir rivayete göre ise kanalı Ebü Musa 
el-Eş' ari kazdırmış. Hz. Ömer onun Ma'k.ıl 
eliyle açılmasını istemiştir ( Be lazürl. s. 
5 ı 5; Yaküt, V, 323). Daha sonra Ziyad ta
rafından Übülle'de kazdırılan bir kanalın 
açılışı da hayatta olan az sayıdaki saha
blden biri olması dolayısıyla ona yaptırıl
mıştır (a.g.e., V. 324). Ziyad, Ma'k.ıl ailesi
ne Basra'da ikta yoluyla araziler tahsis 
etmişti. Burada yetişen bir tür h urmaya 
ona nisbetle "ma'k.ıll" denilmiştir. Ma'k.ıl. 
Hz. Ali döneminde İran fetihlerine katıl
mış. Abdullah b. Abbas'ın Basra valiliği 
sırasında Abdullah b. Amir b. Küreyz'in 
İstahr'ı ikinci fethinde de ordunun bir 
kanadına kumanda etmiştir (Belazürl, s. 
566). Ölümüyle sonuçlanan hastalığı sı
rasında kendisini Vali Ubeydullah b. Zi
yad'ın ziyaret ettiğine ve cenaze nama
zını Ubeydullah'ın kıldırdığına dair riva
yetlerden (İbn Keslr, VIII , 288), Ma'k.ıl'in 
Ubeydullah'ın öldürüldüğü tarih olan 66 
(685-86) yılından önce vefat ettiği anla
şılmaktadır. Ma'k.ıl'in ölümüyle ilgili ola
rak İbn Keslr 59 (679) senesini verirken 
Buhar! onu 60-70 (680-690) yılları arasın
da vefat edenler içinde zikreder. 

Sahih ve sünen türü hadis mecmuala
rında Ma'k.ıl'den sınırlı sayıda hadis riva
yeti bulunsa da Ahmed b. Hanbel'in eJ
Müsned'inde ondan yirmi yedi (V, 25-
27), Taberanl'nin el-Mu'cemü 'l-ke bir'in
de mükerrerleriyle birlikte 100 civarında 
(XX, ı 99-232) rivayet mevcuttur. Kendisi 
Nu'man b. Mukarrin'den rivayette bulun
muş. ondan da kızı Hind. oğlu Abdullah . 
mevlası Hablb ei-Muallim ile İmran b. Hu
sayn. Amr b. Meymün. Ebü Osman en
Nehdl. Hasan-ı Basri. Muaviye b. Kurre. 
Ni'ıfi' b. Ebü Nafı', Ebü Halid el-Becell. Al
kame b. Abdullah, Ebü'I-Esved Müslim 
b. Mihrak gibi raviler hadis rivayet etmiş
lerdir. 
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Ebü'l-Abbas Şihabüdd!n Ahmed 
b. Muhammed b. Ahmed el-Kureşl 

ei-Makkar! et-Tilimsan! el-Fas! 
(ö. 1041/1632) 

Edip, biyografi yazarı ve hadisçi. 
L _j 

Orta Mağrib'deki (Mağrib-i Evsat) Tilim
san ·da dünyaya geldi. 1 009 ( 1600-1601 ) 
yılında Fas'a gittiğinde gençlik çağında 
olduğu dikkate alınırsa 990'da (1582) ve
ya daha sonraki birkaç yıl içinde doğduğu 
söylenebilir. Tilimsan'a bağlı Makkare kö
yünden aslı Kureyş kabilesine dayanan bir 
aileye mensup olduğu için Makkarl nis
besiyle anılır. Dedelerinden Muhammed 

MAKKARL Ahmed b. Muhammed 

b. Muhammed. Fas başkadılığı yapmış 
olup aynı zamanda Gırnatalı vezir Lisa
nüddin İbnü'l-Hatib'in hocalarındandı. 

1009 (1600- 1601) yılında önce Fas'a, 
ardından Merakeş 'e giden Makkarl kısa 
süre sonra Tilimsan'a döndü. 1 013 'te 
(1604) tekrar Fas'a gitti ve orada on dört 
yıl kaldı. Amcası Ebu Osman Said'in ya
nında başladığı öğrenimini Fas'ta birçok 
alimden okuyarak devam ettirdi. o sırada 
Fas'ta büyük bir saygınlığa sahip olan Su
danlı alim Ahmed Baba et-Tinbüktl'den 
kendi eserlerini. İmam Malik'in el-Mu

vatta'ını , Buhar! ve Müslim'in eş-Şa]Ji]J. '

lerini, Kadi İyaz'ın eş-Şitô.' adlı kitabını 
akutmak üzere icazet aldı. Muhtemelen 
aynı sıralarda Dilaiye Zaviyesi'nde hadis 
hacası Muhammed b. Ebü Bekir'in ders
lerine devam etti. Kassar ve İbnü 'l-Kadi 
de Makkarl'nin ders aldığı hocaları arasın

da zikredilir. 1 022-1 027 ( 1613-1618) yılla
rında Karaviyyln Camii'nin imam- hatip
liği yanında müftülük görevi yapan Mak
karl, Sa' d! Sultanı Ebü'I-Meall Zeydan ile 
kurduğu yakınlık sayesinde saray kütüp
hanesinden yararlanarak Ezhô.rü 'r-riyô.z 
adlı eserini telif etti. 

M akkari hac vazifesini ifa etmek üzere 
1027 (1618) veya 1028'de (1619) Fas'tan 
ayrıldı. Deniz yoluyla Tunus ve İskenderi
ye'ye, oradan Kahire üzerinden Hicaz'a 
gitti. Hicaz'dan Kahire'ye dönünce bura
da evlendi. Birkaç defa Kudüs'e, Mekke 
ve Medine'ye gidip geldi. Mekke ve Me
dine'de verdiği hadis dersleriyle Ezher'
deki dersleri büyük ilgi gördü. Ardından 
Şam'a geçti. Burada kaldığı bir ay içinde 
Çakmakiye Medresesi hocalarından Ah
med b. Şahin'den samimi ilgi gördü; Şa
]J.i]J.-i Bul)ô.ri dersleri verdi. Şam'dan git
tiği Gazze'de şehrin valisi de ona ilgi gös
terdi. Bundan faydalanarak öğrencisi 
Şeyh Abdülkadir b. Gusayn'ın bir medre
se kurmasına valinin izin vermesini sağ
ladı. Buradan Kahire'ye döndü ve kısa 
süre sonra Cemaziyelahir 1 041 'de (Ocak 
1632) vefat etti. 

Kuwetli bir hafızaya sahip olan Mak
karl'nin pek çok edebi eseri ve hadis kül
liyatını gençlik yıllarında ezberlediği be
lirtilir. Edebiyat. dini ilimler ve tarih ala
nında geniş birikime ve etkileyici bir hi
tabet gücüne sahip olduğundan gittiği 
yerlerde alim, katip, şair ve ediplerle 
dostluk kurmuştur. Eserlerinde Mısır dı
şındaki dostları hakkında geniş bilgi verir. 
O dönemin geleneğine uygun olarak dost
larıyla edebi yazışmalarda bulunmuştur. 
Bir tarikata mensup olduğuna dair bilgi 
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bulunmamakla beraber gittiği yerlerde 
veli olarak bilinen kişilerin kabirierini ziya
ret etmesi. ayrıca eserlerinde tasawuf 
erbabına dair yaptığı bolca nakiller onun 
bu alana olan ilgisini göstermektedir. 

Eserleri. 1. Nefl).u't-tib min guşni 'l

Endelüsi'r-ratib ve ~ikru vezirihô. Li
sô.ni'd-din İbni'l-Ijatib. Müellif eserine 
önce <urtü'Hib fi't-ta<rif bi'l-vezir İb
ni'l-Ijatib adını vermiş , ancak Endülüs 
hakkında geniş bilgi aktardığı için adını 
Nefl).u't-tib .. . olarak değiştirmiştir. İki 
ana kısımdan oluşan kitabın sekiz bölüm 
halindeki birinci kısmında genel olarak 
Endülüs'e dair bilgi yer almaktadır. İkinci 
kısım yine sekiz bölüm halinde Lisanüd
din İbnü'I-Hatib'e ayrılmıştır. Eserin birin
ci kısmı Reinhart Dozy, William Wright. 
1. Krehl ve Gustave Dugat tarafından 
Analeetes sur l'histoire et la literature 
des arabes d 'Espagne adıyla ve Fransız

ca bir mukaddimeyle birlikte neşredilmiş

tir (l-ll, Leiden ı 855-186! ). Pascual de Ga
yangos'un The History of Mohamme
dan Dynasties in Spain adlı kitabı (l-ll , 
London I 840- I 843; Del hi I 984) Nefl).u't
tib'in Endülüs'le ilgili bölümünün kısmen 
tercümesinden ibarettir. Eserin tamamı
nı ilk defa Muhammed ei-Adevi yayımla
mı ş (1-IV, Bul ak ı 279/1 862) ve daha son
ra birçok neşri yapılmıştır (Kahire 1302/ 
1885,1304/1887, nşr.AhmedFerldRifiH, 
I-IX, Kah i re I 355/1 936; nşr. Muhammed 
MuhyiddinAbdülhamld, 1-X, Kahire I 367/ 
ı 949; nşr. İhsan Abbas, l-Vlll, Beyrut I 388/ 
ı 968) . Nefl).u't-tib'in muhtasarları ara
sında Ebü'I-Haccac Yusuf b . Muham
med'in Tagridü'l- candelib calô. guşni'l
Endelüsi 'r-ratib' i, Ebü'I-Hasan Ali b. Ah
med ei-Fasi'nin Mu.l]taşaru Nefl).i'Hib'i, 

Ahmed b. Zeyni Dehlan'ın Mul]taşaru 
Nefl).i'Hib'i zikredilebilir. Ayrıca Fürce
tü'l-enfüs fişe'ni Cezireti'l-Endelüs adlı 
bir muhtasarı daha mevcuttur. Hüda Şev
ket Be h nam Nefl).u 't-tib'deki edebi ten

kitler hakkında bir çalışma yapmıştır (en

Na~dü 'l-edebffi Kitabi Nef/:ı.i'Hfb li'l-Ma~
~arf, Necef, ts.; Beyrut 1 984) . Günümüze 
ulaşmayan birçok eseri ihtiva etmesi ba
kımından ayrı bir öneme sahip olan eser

de İbn Liyum'un Kitô.bü Neşô. 'iJ:ıi'l-aJ:ı
bô.b ve şal).ô.'il).i'l- ô.dô.b'ı da yer alır (V, 

543-603). 2. Ezhô.rü'r-riyô.z fi al]bô.ri 
<iyô.z. Makkari, Sebteli alim Kadi İyaz'ın 
hayatına dair rivayetleri topladığı bu ese
rini Fas'ta bulunduğu yıllarda kaleme al
mıştır. Mağrib'de çok beğenilen ve çeşitli 
kütüphanelerde yazma nüshaları bulunan 
eser yayımlanmıştır (nşr. Murad et-Türki, 
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Cezayir 1906; Tıtvan 1939; nşr. Mustafa 
es-Sekka- İbrahim Ebyarl ,..- Abdülhaflz Şe
le bl, I-lll, Kah i re 1358- I 361/1939-1 942; nşr. 
Abdüsselam Herras, l-V, Ra bat I 978- ı 979) . 

Feth b. Hakan el-Kaysi'nin, hacası İbnü 's
Sid el -Batalyevsi'nin hayatın ı anlattığ ı 

eseriyle İbn Zümrek'in on beş müveşşahı 
ve 2481 beyti de bu kitapta yer almakta
dır. 3. Ravzatü'l-ô.si'l-cô.tıreti'l-enfô.s ii 
~ikri men le}fitühıl min a<lô.mi'l-l).aQ. 

rateyn Merrô.küş ve Fô.s. Makkari, Sa' di 
Fas Su ltanı Ahmed el-Mansur'a takdim 
ettiği bu eserde Fas ve Merakeş'te karşı 

laştığı alimleri tanıtmıştır (nşr. A. Man
sur, Ra bat I 383/l 964; I 403/1983) . 4. Fet
J:ıu'l-müte<ô.l fi medl).i'n-ni'ô.l. Hz. Pey
gamber'in pabuçlarını (na'J-i şerif) konu 
alan manzum bir eserdir (Haydarabad 
1334/19 I 6; Ra bat I 983) . S. İQ.ô.'etü'd-düc
ne bi-<akü'idi Ehli's-sünne. Manzum bir 
eserdir (Kah i re I 304/1 887; nşr. Ebü'l-Fazl 
İbnü's-Sıddlk el-Gumarl, Kahire I 952) . 6. 

İtl).ô.fü'l-mugrami'l-mugrô. ii şerl).i'ş
Şugrô.. Kelamla ilgilidir (Rabat, ei-Hizane
tü 'l-melekiyye, nr. 3544, 5928) . 7. Ret<u'l
galat <ani'l-mul]ammesi'l-l).ô.li'l-vasat 
(Kahire, Fihristu Hidlviyye, V/342) . 8. 

Neylü'l-merô.mi'l-mugtabat li-tô.libi'l
mul]ammesi'l-l).ô.li'l-vasat. Tılsıma dair 
bireserdir (Berlin Ktp.,nr. 41 19). 9. Ka
vô.'idü 's-seriyye fi l).alli müşkilô.ti'ş-Şe
cereti'n-nu<mô.niyye. 1010 -1110 (1601-

1698) yılları arasında meydana gelecek 
olaylarla ilgili kehanet kabilinden bilgileri 
ihtiva etmektedir (Berlin Ktp., nr. 4222). 
1 0 . lfüsnü'ş-şenô.' <an men cenô.. Af di
lemekle ilgili ayet, hadis Ve hikmet li SÖZ

leri içeren bir eser olup Hindistan ve Mı
sır'da taş baskısı yapılmıştır. 11. el-Mul]
tô.r min nevô.diri'l-al]bô.r (Kahire I 3 I 0/ 
!892; Beyrut 1986). 
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Ebu Abdillah Muhammed 
b. Muhammed b. Ahmed ei-Makkari 

ei-Kureşi et-Tiliınsani 
(ö. 759/1358) 

Maliki fakihi. 
L _j 

Aslen Kureyş kabilesinden olup ticaret
le uğraşan nüfuzlu bir aileye mensuptur. 
Aile önce Cezayir'in Makkara şehrinde ika
met etmiş. VI. (XII .) yüzyılın sonlarında 
Tilimsan'a yerleşmiştir. Abdülvadl Hü
kümdarı ı. Ebu Ham mu devrinde (ı 308-
13 ı 8) Tilimsan'da doğup yetişen Makka
rl'ye ailesinden zengin bir kütüphane mi
ras kaldı. Makkari, Ebu Hammu ve Ebu 
Taşfin medreselerinde eğitim gördü; ara
larında Ebu Abdullah Muhammed b. Yah
ya b. Ali İbnü'n-Neccar et-Tilimsanl'nin 
de bulunduğu birçok alimden ders aldı. 
Ebu Taşfin'in huzurunda düzenlenen il
mitartışmalara katıldı. 737 (1337) yılında 

Bicaye'ye ve ardından Tunus'a gitti. İbn 
Abdüsselam ei-Hewari başta olmak üze
re devrin ulemasının derslerine katıldı. 
Memleketine döndükten kısa bir süre 
sonra ilim için Fas, Taze. Ağmat ve Sebte 
gibi şehirleri dolaştı. Geri geldiği Tilim
san'da bir müddet kaldı ve ardından hac 
yolculuğuna çıktı (744/1 343) . Mısır 'da Ebu 
Hayyan ei-Endelüsi, Mahm ud b. Abdur
rahman ei-İsfah§nı, İbnü'I-Lebban gibi 

alimlerle görüştü. Hicaz ulemasıyla birlik

te oldu. Dönüşünde şam ve Kudüs üze
rinden geçerek başta İbn Kayyim ei-Cev

ziyye olmak üzere bölge alimlerinden fay
dalan dı. Daha sonra yeni bir yolculuğa 
çıkıp Fas ve Endülüs'te Sicilmase, Der'a, 

Ustubune, Merbelle, Maleka. Hame ve 
Gırnata'yı dolaştı. Bu süre zarfında MerT
niler'in idaresi altına giren Tilimsan'a geri 

döndü. Tahta yeni çıkan Ebu İnan el-Me-


