
MAKLÜB 

"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 

_j 

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, 



belli başlı eserlerini kaydedip tanıtarak 
onu adeta yeniden canlandırdı ve meş
hurlarının hayat hikayesini yazdı. Küçük 
yaşından beri toplumsal hayatla ilgilendi, 
genç yaşlarından itibaren birçok önemli 
görevde bulundu. 790 (1388) yılına kadar 
sürdürdüğü divan vazifelerinden sayılan 
tevki' ile ilgili görevini, Kahire Kalesi'ndeki 
inşa salonunda Kadı Bedreddin Muham
med b. Fazlullah el-Ömerl'nin yanında 
yaptı. 11 Receb 801 ( 19 Mart 1399) tari
hinde Şemseddin Muhammed el-Meha
sini'nin yerine Kahire ve Vechü'l-bahrl 
(Aşağ ı Mısır) bölgelerinin muhtesibliğini 
üstlenen Makrlzl. el-Melikü ' n-Nasır Ferec 
b. Berkük'un tahta ç ı kışından sonra aynı 
yılın 17 Zilkadesinde (21 Temmuz 1399) 
Sultan Ferec'in hil'atine mazhar oldu ve 
kendisine Kahire muhtesibliği verildi. 
Makrlzl, hisbe görevinde bulunduğu sıra
larda ekonominin hem teorisine hem uy
gulamalarına vakıf oldu. özellikle İgiişe
tü'I-ümme adlı kitabını yazarken bu bil
gilerini kullandı. Ayrıca tevki' ve inşa di
vanındaki görevleri onun birçok alim ve 
devlet adamıyla tanışmasına vesile oldu, 
onlara devletin meselelerini anlattı ve el
de ettiği bilgi ve tecrübelerden gelecek
te bir tarihçi olarak büyük ölçüde fayda
landı. Bilinmeyen tarihlerde Sultan Hasan 
Medresesi ve Amr b. As Camii 'nde kadı 
yardımcılığı. hatiplik ve Hakim Camii'nde 
imamlık görevlerinde bulundu. Muhte
melen bu görevleri, İbn Haldün vasıtasıy
la tanıştığı ve ihsanına nail olduğu Sul
tan el-Melikü'z-Zahir BerkOk döneminde 
yapmıştır. Esasen Makrizi o devirde ta
nıştığı, Sultan el-Melikü'n-Nasır Ferec b. 
Berkük döneminde meydana gelen karı
şıklıkları bastıran Emir Yeşbeg b. Abdul
lah el-Atabeki ile çok iyi ilişkiler kurmuş
tu. Bu ilişkiler sayesinde, büyük bir siyasi 
kargaşanın yaşandığı Dımaşk'a Sultan 
el-Melikü 'n-Nasır Ferec ile beraber girdi. 
815 (1412) yılına kadar Dımaşk'a birçok 
defa daha gitti; orada Kalanisi Vakfı ve 
el-Bimaristanü'n-Nürl Nezareti. Darü'l
hadlsi'l-Eşrefiyye ve el-Medresetü'l-İkba
liyye hocalığı görevlerinde bulundu. Suri
ye'de kaldığı sıralarda Sultan Ferec tara
fından kendisine Suriye Şafii kadılığı tek
lif ediidiyse de bazı endişeleri sebebiyle 
bunu kabul etmedi. Nihayet Bahri Mem
lük Devleti'nin asıl kurucusu el-Melikü'l
Müeyyed Şeyh el -Mahmüdl deVrinde 
815'te (1412) tekrar Mısır'a döndü. 

Yeni sultana büyük ümitlerle bağlanan 
Makrizi 823'te (1420) tamamlanan. Ka
hire'nin Babüzüveyle'sine bitişik el-Med
resetü'l-Müeyyediyye'de hadis hocalığı 

görevine başladı. Bu medresede ne ka
dar kaldığı bilinmemektedir; muhteme
len Sultan el-Melikü'l-Müeyyed'in 824'te 
(1421) ölümüyle görevi sona ermiştir. 
Bundan sonra sultanlar onu devlet gö
revlerinden ayırdı; kendisinin de isteksiz 
olması sebebiyle yirmi yıl boyunca devlet 
işlerinden uzak durdu, evine kapanarak 
tarih incelemeleriyle meşgul oldu ve bu 
alanda büyük bir isim yaptı. 834-839 
( 1430-1435) yılları arasında Mekke'de bu
lunan Makrlzl, 834 Ramazamndan (Mayıs 
1431) itibaren Mescid-i Haram'da İm
td'u'l-esmd'ın da dahil olduğu birçok ese
rini okuttu. Bu sırada Beytullah'a gelen 
hacılardan Güney Arap memleketleri ve 
Habeşistan hakkında bilgi toplayan Mak
rizi. bu eserlerinin müsveddesini 839'da 
(1435) Mekke'deyazdı ve 841'de (1437) 
Kahire'ye döndükten sonra temize çekti. 
Bu tarihten itibaren Burcuvan mahalle
sindeki evine kapanıp i badetle meşgul ol
du ve 200 cildi aşan eserlerini telif etti. 
Uzun bir hastalığın ardından 16 (veya 27) 
Ramazan 84S'te (28 Ocak [veya 8 Şubat] 
1442) vefat eden Makrlzl, Kahire'nin Ba
bünnasr semtinin dışında bulunan Bay
bars süfilerine mahsus mezarlıkta def
nedildi. 

Makr!Zı, Ortaçağ İslam dünyasının ye
tiştirdiği en büyük tarihçilerden biri olup 
siyasi tarih yanında iktisat tarihi, kültürel 
ve sosyal tarihe dair çalışmalarıyla meş

hur olmuştur. Hadisçilerio tenkidine ma
ruz kalması onun tarihçiliğine bir hale! 
getirmemiş . özellikle Mısır'ın İslami dö
nem tarihine dair eserleri kaynak olarak 
kullanılmıştır. Konuları kaynaklarına ine
rek tedkik etmesi yanında gözlemleriyle 
de dikkat çeken Makrizi güvenilir bir ta
rihçidir. Siyasi. iktisadi, içtimal ve kültü
rel sonuçlar doğuran hiçbir hadiseyi ihmal 
etmemiş. olayları objektif ve tarafsız bir 
gözle ifade etmeye özen göstermiştir. Ta
rihçiliği yanında hadis ve fıkıh gibi ilim
lerde, tenkit ve edebiyat gibi konularda 
da kendini ispat etmiş ve otuzdan fazla 
eser kaleme almıştır. Makrizi yeni eser
lerinde eski eserlerine atıflarda bulunur, 
dolayısıyla her zaman göz önünde tuttu
ğu titiz tarihi metodu doğrultusunda o 
eserde geçen bilgiler arasında bir bağlan
tı kurar. Bazı şarkiyatçıların söylediğinin 
aksine Makrizi sadece bilgi toplayıcı de
ğil aynı zamanda belli bir metot ve bilim
sel araştırma planı sahibi bir müellif olup 
eserlerini birbirine bilgi zinciriyle bağla

maktadır. 

Eserleri. A) Telifleri. a) Mısır'la İlgili 

Eserleri. Memlük sultanları hakkında VII. 

MAKRTZT 

(XIII.) yüzyıldan itibaren birçok tarih ya
zılmışsa da Mısır'da Memlükler'e dair bir 
tarih ekolü ancak Memlük devrinin son 
yüzyılında meydana çıkmıştır. Bu ekalde 
öğrencilik yapan ilk nesil İbn Haldün'un 
talebeleridir. Makrizi ile başlayan bu zin
cir Makrizi'nin rakibi Bedreddin el-Ayni, 
İbn Hacer el-Askalanl. Makrizi'nin tale
besi İbn Tağrlberdl ve onun rakibi Hatlb 
el-Cevherl, tarihçi ve münekkit Şemsed

din es-Sehavl. Celaleddin es-Süyütl ve 
onun talebesi İbn İyas gibi şahsiyetleri 
içine almaktadır. Bu tarihçilerio görüş

tükleri ilim ve devlet adamları sayesinde 
hem görüş ufukları genişlemiş hem yar
gıları objektif olmuştur. Makrizi yalnız il
ml titizliğiyle değil sabrı. konuları çok iyi 
bilmesi. sosyal hayata ve yaşayan toplu
mun tarihine verdiği önemle de çağın ön
de gelen tarihçisi olarak ün kazanmıştır. 

Çeşitli eserlerinde Mısır tarihinin çağlar 
boyunca kaydetti ği gelişimi dile getirmiş
tir. 1. e/-/fıtatü'/-Ma/Jriziyye* . Asıl adı 

el-Mevd'i~ ve'l-i'tibfır bi-(ff) ~ikri'l-l]ı
tat ve'l-dşô.r olan eser Mısır'ın topograf
yası ve tarihi hakkında olup daha sonra 
bu alanda yapılan çalışmalara kaynak teş
kil etmiştir. Eserin çeşitli baskıları yapıl
mıştır (ilk baskısı, I-ll. Bulak 1270). 2. 'İ]f_
dü cevô.hiri'l-esfô.t min al]bô.ri'l-Fustô.t. 
Makrlzl. Fustat şehriyle ilgili olayları gü
nümüze ulaşmayan bu kitabında topla
mıştır. 3. İtti'ô.~ü '1-J:ıunefô.' bi-al].bô.ri'l
e'immeti'l-Fô.tımiyyin el-l]ulefô. '. Ab
bas! hilatetinden ayrı ve onlara rakip ol
ması düşüncesiyle kurulan Şii Fatımi hi
Iatetinin başşehri olarak inşa edilmiş Ka
hire'nin tarihine dairdir (nşr. Hugo Bunz. 
Leipzig I 908; nşr. Cemil.leddin eş-Şeyyil.l, 
Kahire 1367, 1387-1390/ 1967-1971; nşr. 
Muhammed Hilmi Muhammed Ahmed , 
Kah i re I 97 I -1973). 4. es-SüW.k li-ma'ri
feti düveli'l-mülı1k. Eserde, Kahire Ka
lesi'nin Mısır'ın saltanat merkezi haline 
gelmesi üzerine kaleye hakim olan sultan
lar, Selahaddin-i Eyyübi'nin halefieri ve 
Memlük sultanlarının müellifin dönemine 
kadar gelen tarihi hakkında bilgi veril
mektedir (nşr. Muhammed Mustafa Zi 
yade - Said Abdülfettil.h Aş ür, I-IV. Kah i re 
I 934-1973). İbn Tağrlberdl kitaba lfavô. 
dişü'd -dühur adıyla bir zeyil yazmış. 
E. M. Quatremere (Histoire des sultans 
mamlouks, 1-11, Paris 1837-1844) ve G. J. 
Edgard Blochet (Histoire de l 'Egyp te de 
Makriz i, Paris 1908) eseri Fransızca'ya 
tercüme etmişlerdir. s. el-Mu]f_aifa'l-ke
bir (et-Tarl/J.u ' 1-mu~affa, el-Mu~affa (i te
racimi ehli Mışr oe'l-oaridfne ileyha.). Bu 
eserinde özellikle Mısır'ın siyasi tarihini 
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ele alan Makrizi aslında Mısır'ın islami dö
nem tarihini yazmak arzusundaydı. Do
layısıyla Mısır'ın fethinden (20/64ı) VIII. 
(XIV. ) yüzyılın ortalarına kadar Mısır'da 
doğup yaşayan ve Mısır'a gelen ünlü alim, 
şair ve edebiyatçıları içine alan geniş ha
cimli bir meşhurlar ansiklopedisi yazmaya 
başlamıştı. Müellif seksen cilt olarak plan
ladığı eserin ancak on altı cildini tamam
Iayabil miş . bunlardan beşi günümüze 
ulaşmıştır. Kendi hattıyla olan bu ciltlerin 
tı harfinin bir bölümüyle zı ve ayn harf
lerini içine alan bir cildi Paris Bibliotheque 
Nationale'de kayıtlıdır (Ar., nr. 2 ı 44 ). Diğer 
üç cildielif harfinin bir bölümünü, kaf ve 
lam harflerini. ayrıca Muhammed adlı ki
şileri içine almakta ve Leiden Library'de 
bulunmaktadır (nr. ı 366). Elif harfinden 
hı harfine kadar olan isimleri ihtiva eden 
beşinci cilt istanbul'da Süleymaniye Kü
tüphanesi'ndedir (Pertev Paşa , nr. 496). 
Muhammed ei-Ya'tavi tarafından sekiz 
cilt olarakyayımlanan bu beş cilt (Tunus 
ı 986; Beyrut ı 991) 3530 tercüme-i hali 
içine almaktadır. el-Mu~aifa'l-kebir'de 
Endülüs tarihiyle ilgili biyografileri Mu
hammed el-Ya'lavl Mecelle tü 'd-dirasat 
el-Endelüsiyye'de yayımiarnıştır (sy. ı 

ı 1408/ı 9881. s. 77 vd.). 6. Dürerü'l-'u~ü
di'l-Feride ii teracimi'l-a'yani'l-müii
de. Makrizi. 816'dan (14 13) sonra vefat 
eden arkadaş ve akrabalarının hayat hi
kayelerini yazdığı esere ayrıca 760-816 
(1359-1413) yılları arasında ölen hüküm
dar, emir, katip, nazır, hadisçi. fakih, alim. 
şair ve diğer ünlüleri de ekleyerek biyog
rafi sayısını 666'ya çıkarmıştır. Eserin mü
ellif nüshası Almanya'nın Gotha Kütüp
hanesi'nde bulunmaktadır (Ar.. nr. 270). 
Bu nüsha bir önsözle birlikte elif harfin
deki 353 tercüme-i hali içine almaktadır. 
Kitabı tahkik edip yayımiayan Muhammed 
Kemaleddin izzeddin'e göre eser Makri
zi'nin el-Mu~aiia'l-kebir'inin ayn harfini 
tamamlayan bir çalışmadır. Kitabın bir 
nüshası da Irak'ta Musul alimlerinden 
Mahmud ei-Celili'nin özel kütüphanesin
de bulunmakta olup müellif nüshasından 
878'de (1473) istinsah edilmiştir. Muham
med Kemaleddin izzeddin, Gotha nüsha
sından 300 biyografi seçerekel-Ma~rizi 
ve Kitabü Düreri'l-'u~üdi'l-ieride ii te
racimi'l-a'yani'l-müfide adıyla yayım
lamıştır (Beyrut 14 ı 2/1992). Adnan Derviş 
ve Muhammedet-Mısri de eserinelif har
fiyle ayn harfinden bir kısmını neşretmiş
lerdir ( Dımaşk ı 995) 7. Tel~il;u'l-'u~ül 
ve'l-ara, ii ten~il;i'l-cülleti'l-vüzera,. 
8. IjuiCışatü't-Tibr ii al]bdri küttabi's-sır. 

Mısır'ın özel islam tarihi çerçevesi içinde 
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yazılan son iki eserin nüshası bulunma
maktadır. Makrizi el-Ijıtat'ında ikinci 
esere atıfta bulunmuştur. 

b) İslam Tarihi ve Hz. Peygamber'in 
Hayatı. 1. el-Ijaber 'ani 'l-beşer. İm
ta'u'l-esma, adlı eserine (a ş. bk) bir giriş 
mahiyetindedir. Kitapta dünyanın yara
tılışından. çeşitli kavim lerden. Arap ka
bilelerinden ve Cahiliye devrindeki Arap 
panayırtarın dan söz edilmektedir. Makrizi 
dört cilt tutan bu eserine bir ciltlik mu
kaddime yazmıştır. el-Ijaber 'ani'l-be
şer'in birçok kütüphanede nüshaları bu
lunmaktadır. Başta Makrizi'nin hattıyla 
yazılmış. sonundan eksik ve 1. cildin baş
langıcında fihristi bulunan altı ciltlik bir 
nüsha Süleymaniye (Fatih. nr. 4338) ve 
Topkapı Sarayı Müzesi (lll. Ahmed, nr. 
2926) kütüphanelerinde kayıtlıdır. z. İm
td'u'l-esma' bima li'r-resul mine'l-eb
na,i (enba,i) ve'l-al;val ve'l-J;aiede ve'l
metd'. Hz. Peygamber hakkında telif edil
miş en geniş muhtevalı eserlerin başın
da gelir. Makrizi siyer, hadis ve delailü'n
nübüwe gibi alanlarda yazılmış kitaplar
dan faydalanarak ResOl-i Ekrem 'i çok çe
şitli yönleriyle ele almıştır. ResOiullah'ın 
hayatı, gazveleri, örnek ahlakı, hasais ve 
şemaili, mucizeleri, aile hayatı , giyim ku
şamı ve özel eşyaları. gündelik hayatı. yi
yecekleri, tıp bilgisi. devlet başkanı olarak 
icraatları. sahabllerle münasebetleri, ge
leceğe yönelik olarak verdiği haberler, ya
hudi, hıristiyan. müşrik ve münafıklara 
karşı tutumu. Hz. Peygamber'e salatü se
lam getirmenin önemi eserin temel ko
nularından bazılarıdır. Bir nüshası Köprü
tü Kütüphanesi'nde bulunan kitabın ( nr. 

ı 004 ı ı. cildi Mahmud Muhammed Şakir 
tarafından yayımianmış (Kahire ı 94 ı), 
aynı cildi Muhammed Abdülhamid en
Nümeysl tekrar neşretmiştir (Kahire 
ı 981) . Eserin tamamını Muhammed 
Abdülhamid en-Nümeysl yayımiarnıştır 
(ı-XV, Beyrut 1420/1999). 

c) Diğer Eserleri. Makrizi, hacmi küçük 
olmakla birlikte ilmi bakımdan önem ta
şıyan başka eserler de yazmış olup bun
ları dört grupta toplamak mümkündür. 
Birinci grupta Makrizi genel islam tarihi 
problemlerini tartışmaktadır. İkinci grup
ta diğer tarihçiler tarafından önem veril
meyen islam aleminin etrafındaki ülke
lerin tarihini özetlemiştir. Üçüncü grubu 
birçok hükümdarın biyografısinden kısaca 
bahsettiği eserler oluşturur. Müellif dör
düncü grupta islam aleminin sosyal ve 
ekonomik hayatını, islami dönem Mısır 
tarihini ve özellikle bilimsel faaliyetleri 
araştırmaya tahsis etmiştir. Makrizi bu 

eserlerin çoğunu hayatının sonunda ol
gunluk döneminde. 839'da (1435) Mek
ke'ye gidip841'de (1437) Mısır'a döndük
ten sonra yazmıştır. 1. İgaşetü'l-ümme 
bi-keşfi'l-gumme . 808 (1405) yılına ka
dar Mısır'da meydana gelen kıtlıklardan, 
bunların ülkede yarattığı ekonomik ve 
sosyal sıkıntılardan bahseder. Muham
med Mustafa Ziyade ve Cemaleddin eş
Şeyyal tarafından yayımlanan eser ( Kahi
re 1940) daha sonra tekrar neşredilmiş
tir ( Dımaşk I 956; Hı m s ı 956, 1970; Kahi
re 1957; Beyrut ı980). Eseri Gaston Wiet 
Fransızca'ya (JESHO, V [ ı 962), s. ı-90) ve 
Adet Allouche ingilizce'ye ( Saltlake City 
1994) çevirmiştir. z. Şü~Cı.rü '1-'u~üd ii 
~ikri'n-nu~üd ( en-Nu/5:üdü 'l -'Arabiyye 
ve'l-islamiyye, en-Nu/5:üdü 'l-islamiyye) . 
Sultan Berkuk devrine kadar (784/1382) 
Mısır'da basılan paralar hakkında geniş 
bilgi veren eser ilk defa Oluf Gerhard 
Tychsen tarafından yayımianmış ( Rostock 
ı 797). Silvestre de Sacy tarafından Fran
sızca'ya çevrilmiştir (Paris ı 797). Kitabın 
Arapça metnini Ahmed Paris eş-Şidyak 
neşretmiş (Mı s ır ı297). daha sonra da 
birçok baskısı yapılmıştır. L. A. Mayer' in 
de ingilizce tercüme ve nottarla birlikte 
neşrettiği (İ skenderiye 1933) eseri İbra
him Hakkı Konyalı Eski ve İslami Paralar 
(İstanbul ı 946), İbrahim Artuk "en-Nui5üd 
el-15adlme ve'l-istamiyye" (Belleten, XVIII 
68 ı ı 953 ı. s. 367-39 ı) adıyla Türkçe'ye 
çevirmiştir. 3. el-İlmam bi-al]bdri men 
bi-arzi'l-}jabeşe min mülCıki'l-İsiCım 
(nşr. Fr. Th. Rink. Leiden ı 790; Kahire 
1895). 4. et-Turfetü '1-garibe ii al]bdri 
Vadi }jalj.ramevt el- 'acibe (nşr. P. Nos
kowyi, Bonn ı866) . S. e~-Zehebü'l-mes
buk ii ~ikri men J;acce mine'l-l]uleta,i 
ve'l-mülCık (nşr. Cemaleddin eş-Şeyyal, 
Kahire ı955) . 6. el-Beyan ve'l-i'rab bi
men nezele arta Mışr mine'l-a'rab 
(nşr. Ferdinand Wüstenfeld, Göttingen 
ı 263/ı847 ; Kah i re ı 334; n ş r. Abdü lmedd 
Abidin, Kahire 196ı; İskenderiye ı989) . 7. 
en-Niza' ve't-tel]aşum fima beyne Beni 
Ümeyye ve Beni Haşim (nşr. Gerhard us, 
Vos Leiden ı888) . Daha sonra çeşitli bas
kıları yapılan eseri (Necef ı 368/ı 949, ı 387/ 
ı 967; Kah i re 1937; nşr. A. T. Welch- P. Ca
chia. Edinburgh ı 979; nşr. Hüseyin MOnis. 
Kahire 1988) Clifford Edmund Bosworth 
al-Maqrizi's Book of Cantention and 
Striie adıyla ingilizce'ye (Manchester 
198 ı) ve İbrahim Sarıçam Türkçe'ye (An
kara ı 997) çevirmiştir. 8./)av,ü's-sari ii 
{ıaberi Temim ed-Dari(nşr. Muhammed 
Ahmed Aş Or, Beyrut ı 392/1972). 9. Risa
le ii'l-evzan ve'l-ekyali'ş-şer'iyye (Ri-



sale fi'l-meuazin ue 'l-mekayili 'ş-şefiyye). 

Oluf Gerhard 'fYchsen tarafından İtalyan
ca tercümesiyle birlikte yayımlanmıştır 
( Rostock 1800). 

Makrizi'nin diğer bazı eserleri de şun
lardır : Ma'rife ma yecibü li-ali'l-bey
ti'ş-Şerif mine'l-J:ıak'ala men 'adahüm 
(veya F~lü ali'l-beyt; nşr. Muhammed Ah
med Aş Gr, Beyrut 1972; Kah i re 139211973, 

1984) ; el-Ma]fiişıdü 's-seniyye li-ma'ri
feti'l-ecsami'l-ma'deniyye; 'İzaletü't
te'ab ve'l- 'ana' ii ma'rifeti J:ıalli'l-ÇJ1na; 
el-İşare ve'l-ima ila J:ıalli lugazi 'l-ma 
(Resa'ilü 'l-Makrizi içinde 1 nşr Ramazan 
ei-Bedrl -Ahmed M. Kasım!. Kahire 1419/ 

1998, s. 267-276); Naf:ıl 'ibere'n-na]J.l(nşr 

Cemaleddin eş-Şeyyal, Kahire 1946); el
İşare ve'l-i'lam bi-bina'i'l-Ka'be ve'l
Beyti'l-J:ıaram; et-Te~kire ( Hanefi alim
lerine dair); Mena]fıbü A]J.med b. }jan
bel; el-Beyanü'l-müfid fi'l-far]f beyne't
tevf:ıid ve't-tel]J.id (nşr ve Fr. tre Georges 
C. Anawat i, Kahire 1969) ; Tecridü't-tev
]J.idi'l-müfid (Matbaatü' l-Medenl, 1303/ 
I 885; Kah i re I 343/1924; nşr Ahmed b. Mu
hammed TahGn. Kahire 1414/ 1993). Mak
rizi'nin ele aldığı konulardan biri de Muh
yiddin İbnü'I-Arabi'nin vahdet-i vücfıd na
zariyesidir. el-Beyanü'l-müfid fi'l-far]f 
beyne't-tev]J.id ve't-tel]J.id adlı risale
sinde bu n azariyenin IX. (XV.) yüzyılda Dı

maşk'ta taraftarlarının bulunduğunu. Ka
hire'de yayıldığını ve nazariyeyi benim
seyenlerin gerçek müslüman olmadığını 
kaydeder. 

B) İhtisar Ettiği Eserler. Birçok kitabı 
özetleyen Makrizi'nin bu tür eserlerin
den günümüze ulaşanlardan bazııa·rı şun

lardır : 1. el-Münte]fii min AJ:].bdri Mışr 
li'bn Müyesser. 439-553 (1047-1158) 
yılları arasındaki olayları içeren kitabın te
lifi 814'te (1411 ) tamamlanmıştır. Eser. 
müellif hattıyla Paris Bibliotheque Na
tionale'de kayıtlı (Ar. , nr. 1688 ) yegane 
nüshadan istinsah edilmiştir. Kitabın Haçlı 

seferleriyle ilgili kısmı Baran Mac-Guckin 
de Slane tarafından Fransızca tercüme
siyle birlikte yayımlandığı gibi ( RHC Or., 
lll 11 8841. s. 457-473) Henri Masse (Fran
s ı zca özetiyle beraber Kah i re 19 I 9). Wil
liam Mylord (Kahire 1980) ve Eymen Fu
ad Seyyid (bir mukaddi me ve bir fihrist ila
vesiy le birlikte, Kah i re 1981) tarafından 

da neşredilmiştir. 2. MuJ:].taşarü'l-Ka
mil tl ma'rifeti Q.u'ata'i'l-muf:ıaddi
şin li-İbn 'Adi. İbnü 'I-Kattan adıyla anı
lan İbn Adi'nin cerh ve ta'dil konusun
daki eserinin özetidir. Makrizi'nin 795'te 
(1393) kaleme aldığı kitap. Murad Mol
la Kütüphanesi'nde kayıtlı (nr 575) mü-

ellif hattıyla yazılmış yegane nüshasına 
dayanılarak Eymen b. Arif ed-DJmaşkl 
tarafından yayımlanmıştır (Kahire 1415/ 

1994 ). Makrizi bu eserini Sultan Hasan 
Medresesi'nde hadis okuttuğu sıralarda 
özetlemiş ve Müeyyediyye Medresesi'n
de hadis okuturken de kullanmıştır. 3. 
MuJ:].taşaru 'Aca'ibi'l-ma]fdur. Şehabed
din İbn Arabşah'ın eserinin muhtasarıdır. 
Şerif ei-İdrisi'nin Nüzhetü'l-müştd]f fi'J:].
tira]fı'l-atd]f adlı eserinin özeti olan Cen
yü'l-ezhar mine'r-ravzi'l-mi'ti'ır bazı 
müellifler tarafından Makrizi'ye nisbet 
edilirse de bu doğru değildir. Hafız Şeha

beddin Ahmed ei-Makrlzi'ye ait olan 
eserin nisbesinden dolayı Takıyyüddin ei
Makrizi'ye izafe edildiği anlaşılmaktadır. 
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esrna-i hüsnaya dair eseri. 
_j 

Tam adı el-Ma]fşadü '1-esni'ı ii şerf:ıi 
(me'ani) esmi'ı'i'lli'ıhi'l-f:ıüsna olup bir 
mukaddime ile üç bölümden (fen) mey
dana gelmektedir. Müellif eserin kısa mu
kaddimesinde, insan gücünün ilahi sıfat
ları irdelemesinin imkansız denecek kadar 
zor olduğunu , ayrıca kitleleri alışageldik
leri kanaatlerinden uzaklaştırıp onlara 
gerçeği anlatmanın önemli bir problem 
oluşturduğunu, bununla birlikte Allah'ın 
lutfuna güvenerek işe başladığını söyle
mekte ve kitabın muhtevasını kısaca ta
nıtmaktadır. 

el-Ma]fşadü'l-esni'ı'nın birinci bölümü 
ön bilgiler niteliğ i nde olup dört fasıldan 
oluşur. Birinci fasılda isim, müsemma ve 
tesmiye, ikinci fasılda yakın anlamlı veya 
eş anlamlı isimler, üçüncü fasılda birden 
fazla manaya gelme ihtimali olabilecek 
(müşterek) isimler ele alınmış. dördüncü 
fasılda ilahi ahiakla ahlaklanma, ilahi sı
fat ve isiınierin muhtevalarıyla derunl ha
yatını marnur edip yetkinlik ve mutluluğa 
erişme konusuna yer verilmiştir. 

451 


