
rini'nin talebiyle biat metnini hazırlayıp 
cülus merasiminde okudu. Ardından hü
kümdarla birlikte gittiği Pas şehrinde 
başkadılığa (kadılcemaa) getirildi. Bu ara
da Ebu İnan'ın huzurunda ŞaJ:ıiJ:ı -i Müs
lim dersleri verdi, ilmi müzakerelere ka
tıldı. Ayrıca onun yaptırmış olduğu Mü
tevekkiliyye Medresesi'nde başta tefsir 
olmak üzere çeşitli dersler okuttu. Yedi yıl 
sonra kadılıktan alındı. Kaynakların bun
dan sonraki vazifesine dair bilgi verme
mesine karşılık Escurial Library'deki (nr. 
1140) mecmuada bulunan 289. menşur
dan (metni için b k. Muhammed b. el-Hadi 
Ebü'l-Ecfan, s. 177-178). Tilimsan'ın kuze
yindeki sahil bölgesinde yer alan Huneyn 
kadılığına tayin edildiği anlaşılmaktadır. 
Ayrıca aynı hükümdar tarafından Endü
lüs sefirliğiyle görevtendirildi (757/1356). 

Görevinden dönüşünde her türlü resmi 
vazifelerinden ayrıldı, Maleka'ya yerleşip 
ilim ve ibadetle meşgul oldu. Burada Nas
rl Emlri Gani-Billah'tan saygı gördü ve 
kendisine Divan-ı A'şar'dan maaş bağlan
dı. Ebu inan. aleyhinde propaganda yap
tığı zannıyla Makkarl'nin iade edilmesi 
yönünde ısrarlı girişimlerde bulundu. 
Eman vermesi üzerine de iki alimin eşli
ğinde Pas şehrine gönderilen Makkarl'ye 
baskı uygulandı (iade talebinin ve ema
nın metni için bk.a.g.e., s. 179-181 ). Ancak 
muhtemelen yaptıklarından pişmanlık 
duyan hükümdar tarafından Kastantine 
(Cezayir) seferisırasında kazaskerliğe ge
tirildi. Sefer dönüşünde hastalanan Mak
kar129 Cemaziyelewel759 (9 Mayıs 1358) 
tarihinde Pas şehrinde vefat etti. 758 Zil
hiccesi (Kasım-Aralık 1357) veya 759 Mu
harremi (Ocak 1358) sonlarında öldüğü ne 
dair rivayetler de vardır. Ertesi yıl naaşı 
yakınları tarafından Tilimsan'ın Bilbüs
sarf cihetindeki ecdat kabirierinin yanına 
nakledilm iştir. 

Fıkıh. usul-i fıkıh, tefsir. nahiv. mantık. 
tarih ve tasawuf sahalarında eser vere
cek düzeye erişen Makkarl mezhepte 
müctehid olmakla birlikte mezhep taas
subuna karşı çıkardı. Şairlik yönü de bu
lunan alim güçlü bir hafızaya sahip, doğ
ru sözlü. mütevazi. yardım sever ve cö
mert bir şahsiyetti. Talebeleri arasında 
Lisanüddin İbnü'l-Hatlb, Şemseddin el
Vadlaşl. İbrahim b. Musa eş-Şatıbl, İbn 
Abbad er-Rundl. İbn Zümrek, İbn Haldun. 
Mewak gibi meşhur kişiler vardır. 

Eserleri. 1. el-Kavfı'idü '1-fı~hiyye. 

1200 kütn kaideyi içeren eserin ibadet
lerle ilgili bölümü üzerine Ahmed b. 
Abdullah b. Humeyd tarafından Cami-

atü ümmi'l-kura'da hazırlanan dokto
ra tezi ( 1404/ ı 984) daha sonra yayım
lanmıştır (l-ll, Mekke, ts.). Muhammed 
el-Abbadl. nikah ve talak tahisterin
den seçtiği bazı kaideleri Mecelletü 
Rfıbıta ti '1-~ u çi fı ti '1-Ma gri b iyye' deki 
makalesinde neşretmiştir (sy. 4 ı ı 383/ 

ı 9641. s. 16-23) 2. el-Ha~ö.'i~ ve'r-ra
~ö.'i~. Tasavvufa dair en önemli eseri 
olup Abdülkadir Zirname'nin tahkikiy
le Mecelletü Da'veti'l-J:ıa~~ı'l-Mag
ribiyye'de yayımlanmıştır (sy. 8 ı ı 386/ 

ı 9661 ). 3 . 'Amelü men tab be li-men 
J:ıabbe. Mübtedller için bir ders kitabı 
mahiyetinde olan eser dört kısımdan oluş
maktadır: Hadis, fıkıh kaideleri, ahlak ka
ideleri ve hikmetli sözler. Eserin kavaid-i 
külliyyeye dair kısmı Muhammed b. el
Hadi Ebü'l-Ecfan tarafından tahkik edi
lerek neşredilmiştir (Tu n us ı 997) 4 . el
Muf:ıdçiarfıt. Çeşitli ilimiere ait söylev 
(muhadara) ve münazaraları ihtiva eden 
eserin Mağrib'deki Mektebetü'z-zaviy
yeti'l-Hamziyye'de (MecmQ', nr 282) bir 
nüshası bulunmaktadır. 

Makkarl'nin kaynaklarda adı geçen di
ğer bazı eserleri de şunlardır : en-Na
?-ô.'irü'l-fı~hiyye, Ma~iile fi't-tal~ati'l
mümelleke, Ijô.şiye 'ale'l-MuJ;taşari'l
fer'i (ibnü' 1-Hacib'in Maliklfıkhına dair 
Cami'u'l-ümmehat'ının haşiyesid ir). Tek
milü't-Ta'~ib 'ala şô.]J.ibi't-Tehg;ib (Ab
dülhak b. Muhammed b. Ha rün es-Sehml 
tarafından Serazil'nin et-Teh?ib fi'l]tişari'l
Müdevvene'si üzerine hazırladığı Ta'fs:i
bü 't-Teh?ib'in zeylidir). İ~iimetü'l-mürid, 
en-Necmü'ş-şfı~b fimô. li'l-evliyô.' mi
ne'l-menô.~ıb (bu eserleri ve diğer bazı 
çalışmaları için b k. a.g.e., s. ı 02-1 ı 8). 
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Bir kelimedeki harflerin 
yeri değiştirilerek yapılan 

yeni kelime 
(bk. KALB). 
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İsnadda 
veya metindeki kelimeleri 

yerini değiştirerek rivayet etmek 
anlamında hadis terimi. 

L _j 

Sözlükte "bir şeyin altını üstüne getir
mek. çevirmek" anlamındaki kal b kökün
den türeyen kelime, hadis terimi olarak 
"isnadında ravilerin isim veya nesepleri
nin. metninde ise kelime yahut ibarelerin 
yerleri değiştiriterek rivayet edilen hadis" 
manasında IL (VIII.) yüzyıldan beri kulla
nılmaktadır. Bu tür hadisiere ma'kus da 
denmektedir. Bir hadisin metninde veya 
isnadında yanılarak yahut bilerek yapılan 
bu yer değiştirme işlemi. aynı sened ve 
metin içerisinde olabileceği gibi farklı ha
dislerin senedierinin ve metinlerinin bir
birine eklenmesiyle de meydana gelebilir. 
Bu durum bir hadisin senedini başka bir 
hadisin senedi olarak göstermek veya bir 
hadis metnini başka bir hadise ilave et
mek şeklinde gerçekleşir. Yer değiştirme 
isnadda yapılmışsa "maklubü'l-isnad" . 
metinde meydana gelmişse "maklubü'l
metin" adını alır. İsnad ve metinde keli
melerin yerini değiştirme işlemi yanıla
rak olabileceği gibi ravinin hadis bilgisini 
ve hafıza gücünü denemek amacıyla da 
yapılabilmektedir. Bağdatlı muhaddisle
rin. 1 00 hadisin sened ve metinlerini bir
birine karıştırarak Bağdat'a geldiğinde 
Muhammed b. İsmail el-Buhari'nin hadis 
bilgisini ve hafıza gücünü ölçmek istedik
leri bilinmektedir. Hadis alimlerinin ya
lancılıkla itharn ettiği Hammad b. Amr 
en-Naslbl'nin güvenilir isnadla Süheyl 
b. Ebu Salih'ten nakledilen, "Müşriklere 
rastladığınız zaman ilk olarak siz selam 
vermeyiniz" haC.isini A'meş'in rivayeti ola
rak göstermesi hadisin başka bir rivayeti 
olduğu izlenimini vermek için kasıtlı ola
rak değiştirmeye yöneliktir. 

Allah'ın kıyamet gününde kendi gölgesi 
altında gölgelendireceği yedi sınıf kim
senin anlatıldığı Müslim'in rivayetinde 
altıncı kişinin "sol elinin verdiğini sağ eli 
duymayacak şekilde gizlice sadaka veren 
kimse" olarak ifade edilmesi (Müslim. 
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"Zekat", 91) m akl u b hadisin örneğidir. 
Zira hadisin diğer kaynaklarında (mesela 
b k. el-Muvatta', "Şa'r", I 4; Buhar!, "Eıan" , 

36, "Zekat", ı 6, "J::ludüd", 19; Tirmizi, 
"Zühd", 53; N esai. "1\uçlat", 2) altıncı 
grup, "sağ elinin verdiğini sol eli duyma
yacak şekilde gizlice sadaka veren kimse" 
şeklinde tavsif edilmektedir. İbn Hacer el
As kalani. Müslim'deki rivayetin maklub 
olduğunu söylemekte ve doğrusunun yine 
ŞaJ:ıiJ:ıayn'da geçen "sağ elin verdiğini 
sol el duymayacak" ifadesinin yer aldığı 
hadis olduğunu ifade etmektedir (Nüz

hetü 'n-n(L?ar, s. 92). Ancak Müslim'in Şa
J:ıiJ:ı 'inde sadece maklub rivayet yer al
maktadır. Sağ elle yapılan infakın sadaka
nın açıktan verilmesini. sol elle yapılanın 
ise gizliliği gerektirdiği, dolayısıyla sol elle 
yapılan infakın sağ elle yapılandan daha 
üstün olduğu belirtilerek maklub kabul 
edilen rivayetle ilgili farklı yorum geti
renler de bulunmaktadır (ibn Hacer. en
Nüket, ll, 883) 

Maklub hadis zayıf hadisler arasında 
sayılmakla birlikte isnad veya metinde
ki değişikliğin yanılarak yahut kasten 
yapılmış olmasına göre bunlara farklı hü
kümler verilmiştir. Yer değiştirme işlemi 
ravinin yanılmasından dolayı ise hadisin 
zayıflığına delalet etmektedir. İsnaddaki 
raviler hadise rağbeti arttırmak için onu 
değiştirilmişse bunu yapanlar yalancı 
(kezzab) kabul edilmekte. rivayetleri de 
mevzu sayılmaktadır. Ravinin hafıza gü
cünü ve hadis bilgisini kontrol etmek 
amacıyla hadislerin kasten kalbedilmesi 
muhaddisler tarafından hoş karşılanma
m ış, maklub hadisin tarifinde "sehven 
veya kasten" kaydına bu sebeple yer ve
rilmiştir. Maklub hadislerin zayıf sayılma
sının sebebi, sadece ravinin zabt noksan
lığı değil metinde meydana gelen herhan
gi bir değişikliğin manayı bozabiieceği en
dişesidir. Zira hadis metnindeki kelime 
veya ifadelerin yer değiştirmesiyle hadi
sin anlamı da değişmekte , böylece Hz. 
Peygamber'e onun söylemediği sözler is
nat edilmektedir. Bu değişiklik hadisten 
yanlış bir hüküm çıkarmaya da sebep ol
maktadır. Buna bakarak maklub hadis
lerin zayıflığının maklubü'l-isnaddan çok 
maklubu'l-metinden kaynaklandığını söy
lemek mümkündür. 

Maklub hadislerle ilgili olarak Hatlb ei
Bağdactl Rô.fi'u '1-irtiyô.b fi'l-ma~lUb mi
ne'l-esma' ve'l-ensab (ve'l-el~Itb) (Mak
lübü 'l-esma' ve'l-ensab), İbn Hacer el-As
kalani Nüzhetü'l-~ul{il) fi ma'rifeti'l
mübdel ve (mine)'l-ma~Wb (CWi.'ü'l-
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kulüb fi ma'ri{eti'l-maklüb) adlı eserleri 
kaleme almışlardır. 
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MAKNA 
(Wi.) 

Hz. Peygamber'in 
T ebük Gazvesi sırasında 

ahalisiyle cizye karşılığında 
banş antiaşması yaptığı, 

Akabe körfezinin kuzey sahilinde 
eski bir yahudi yerleşim merkezi 

(bk. TEBÜK GAZVESİ). 

MAKRizi 
( ı.Sj-ı;,.JI) 

Ebu Muhammed (Ebü'l-Abbas) 
Takıyyüddin Ahmed b. All b. Abdilkadir 

b. Muhammed ei-Makrlzi 
(ö. 845/1442) 

L 
Mısırlı tarihçi. 

_j 

ı 
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766'da (1364-65) Kahire'nin Burcuvan 
semtinde doğdu. Bugünkü Lübnan'ın 
Ba'lebek şehrinin Makarize semtinden 
Mısır'a göç eden bir aileye mensuptur. 
Bundan dolayı Makrizi nisbesiyle meşhur 
olmuştur. Makrizi'nin dedesi Şeyh Muh
yiddin Ebu Muhammed Abdülkadir b. 
Muhammed b. İbrahim Kahire'ye birkaç 
defa gitmiş, ancak Mısır'da kalmamış ve 
733 (1332) yılında Dımaşk'ta vefat et
miştir. Babası Alaeddin Ali b. Abdülkadir 
daha sonra Kahire'ye gelip burada yerleş
miş ve 779'da (1377-78) vefat edinceye 

kadar Kahire'de yaşamıştır. Makrizi'nin 
ailesi en az dedesinden itibaren Hanbeli 
mezhebine mensuptu. Zira Abdülkadir b. 
Muhammed, Hanbeli fıkhının meşhurla
rından olduğu gibi bu mezhebin büyük 
muhaddislerinden sayılırdı . Abdülkadir'in 
oğlu Ali Mısır'a göç edip Kahire'de yerleş
tikten sonra Dlvanü't-tevki. Divan-ı İnşa 
ve hesap işleriyle ilgili birçok görevde bu
lunmuştur. Makrizi'nin Şafii olan babası 
76S'te (1364) Hanefi alimlerinden kazas
ker ve müderris İbnü 's-Saiğ ez-Zümür
rüdl'nin kızı Esma ile evlenmiştir. 

Hem baba hem anne tarafından ilimle 
uğraşan bir aileye mensup olan Makrlzl. 
dini ilimleri baba tarafından dedelerinin 
mensup olduğu Hanbeli mezhebinde de
ğil anne tarafından dedesi İbnü's-Saiğ'
den etkilenerek Hanefi mezhebi usulüne 
göre okudu . Makrlzl, Hanefi mezhebini 
dedesi İbnü 's-Saiğ'in vefatma kadar (ö. 

776/ 1375) benimsedi, ancak üç yıl sonra 
Zahiriyye mezhebine de ilgi duymakla be
raber Şafii mezhebine intisap etti. Mak
rizi'nin Şafii mezhebini benimsernesinde 
bu mezhebi Hanefılik'ten daha titiz gör
mesi ve Şafiiliğin yaygın olduğu Mısır top
lumuyla daha fazla kaynaşmayı düşün
mesi etkili olmuştur. 

Sehavl'nin bizzat kendisinden naklet
tiğine göre Makrizi fıkıh, hadis, kıraat , 

dil , nahiv, edebiyat ve tarih alanlarında 
600 hocadan ders gördü. 784'te (1382) 
Mısır'a gelip burada yerleşen İbn Haldun 
ile birkaç defa görüştü ve ondan önemli 
ölçüde etkilendi. Dürerü'l-'u~üdi'l-feri
de adlı kitabında İbn Haldun'un biyogra
fisini ayrıntılı olarak kaydeden Makrlzl, 
hem hocasına karşı beslediği sevgi hem 
de el-'İber'ine duyduğu hayranlığı dile 
getirmiş ve bu eserin başlangıç bölümü 
olarak yazılan Mu_lfaddime'yi eşi bulun
mayan bir pırlanta olarak nitelemiştir. İbn 
Haldun'un Mısır'daki uzun ikameti sıra
sında birçok alim ve tarihçi yanında hay
ranları ve talebeleriyle birlikte oluştur
duğu ekol içinde Makrizi de vardır. Mak
rizi'nin hocaları arasında dedesi İbnü's
Saiğ ve İbn Haldun'dan başka İsnevl. 
Ebü'I-Fida İbn Keslr, Ezral. İbnü'I-Mulak
kın , ömer b. Raslan ei-Bulkinl, Zeynüddin 
el-lraki. Heyseml. Flruzabactl ve İbn Ha
tlb en-Nasıriyye zikredilebilir. Talebeleri 
içinde İbn Tağrlberdl. İbn Kutluboğa, 
Ebü't-Tayyib İbn Zahlre, Ebu Bekir İbn 
Zahlre ve İbnü'I-Haydırl yer almaktadır. 

Makrizi bir alim olarak Mısır'ın siyasi, 
içtimal ve iktisadi hayatını bilimsel bir 
araştırmaya tabi tuttu. doğduğu yer olan 
Kahire'nin bilinmeyen yönlerini aydınlattı, 


