
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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liJ EYMEN F uA.n SEYYin 

ei-MAKSADÜ'I-ESNA 
C.~Yt~t) 

Gazzali'nin 
(ö. sos;ı ı ı ı ı 

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 



ei-MAKSADÜ'I-ESNA 

İkinci bölüm temel konular ve hedefler 
hakkında olup üç fasıl halinde düzenlen
miştir. Birinci fasıl, meşhur olan Ebu Hü
reyre rivayetindeki doksan dokuz ismin 
kendi sırasına göre açıklanmasından iba
rettir. 1 00 sayfalık bir hacme sahip bulu
nan bu kısım on sayfalık bir açıklama ile 
sona ermektedir. Müellif burada, isimle
ri açıklarken kulun o isimden alabileceği 
hissenin neden ibaret olduğu yolundaki 
uyarılarının sebeplerini anlatmaktadır. 

Bunları ilahi ahlakla, yani esrna-i hüsna
nın içerdiği ahiakla ahlakianmanın gere
ği yanında bazı sufilere nisbet edilip bu
rada sözü geçen ahlakianma ile bağlan
tılı göster ilen hulül ve ittihad söylentisi
nin imkansızlığı ve yanlışlığının vurgulan
ması şeklinde özetlemektedir. İkinci bö
lüm. çok sayıda ismin zat-ı ilahiyyeye rü
cu edip yoğunlaşması ve Ehl-i sünnet' e 
göre yedi sıfatta özetlenmesiyle Mu'te
zile ve filozoflara ait sıfat anlayışında bu 
yoğunlaşmanın nasıl telakki edildiğ i ko
nuları ile son bulmaktadır. 

Kitabın üçüncü bölümü eklerden teşek
kül etmiş olup üç fasla ayrılmıştır. Bura
da, Kur'an'da ve Sünnet'te Allah'a izafe 
edilen isimlerin doksan dokuzia sınırlı ol
madığı. bu sayının öne çıkarılmasının hik
meti, ilahi isim ve sıfatiarın nasların bil
dirmesiyle sabit olmasının yanı sıra (tev
kifi) akli çıkarımlarla O'na isim ve sıfat 
nisbet etmenin imkan dahilinde bulu
nup bulunmad ı ğı gibi hususlar işlen
mektedir. 

el-Ma~şadü 'l-esna, gerek önsözü ve 
doksan dokuz ismin ele alınışından gerek
se sonundaki eklerden anlaşı ldığ ı üzere 
Gazzall'nin tasawufla ilgilendiği dönem
de kaleme alınmıştır. Kitabın bütün bö
lümlerinde müellifin sürükleyici ve sami
mi üslübunun yanında zihnin ve kalbin 
ürünü olan kelaml ve tasawufi yaklaşım
ları dikkat çekmektedif. Gazzall'nin, eser
ler inde başarısını sağlayan zahir- batın 
uyumunun sanatkarane tecellisi bu kitap
ta açıkça görülmektedir. Abdülkerlm ei
Kuşeyrl'nin aynı konuda kaleme aldığı et
Tal).bir fi 't-te?,k ir ile el-Ma~şadü'l-esna 
arasındaki mistik an latım benzerliği Gaz
zall'nin Kuşeyrl'den etkilendiğini ortaya 
koymaktadır. el-'Avaşım mine'l-~ava

şım adlı eserinde Gazzall'nin keşf anlayı
şını eleştiren Ebu Bekir İbnü 'I-Arabl'nin 
( el-'Avaşım, ll, 14- 17, 30-33) esrna-i hüs
naya dair el-Emedü'l-a~şa adlı kitabın
da büyük çapta onun açıklamalarından 

istifade etmiştir. Fahreddin er-Razi'nin 
Levami'u'l-beyyina t adlı esrna-i hüsna 
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şerhide hem genel plan hem işieniş açı
sından el-Ma~şadü 'l-esna'yı takip et
miştir. Razi eserinde isim vererek Gazza
ll'den nakiller yapmıştır. el-Ma~şadü'l

esna'nın aynı konuda yazılan eserler üze
rindeki etkileri sonraki dönemlerde de 
devam etmiştir. Eser Ortaçağ'dan itiba
ren Batı dünyasında da ilgi görmüş ve 
bazı bölümleri tercüme edilmiştir (DİA, 
x ııı . 520. 527) . 

İslam dünyasında ve diğer ülkelerdeki 
kütüphanelerde birçokyazma nüshası bu
lunan el-Ma~şadü 'J-esnô'nın Türkiye Di
yanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi 
Kütüphanesi bilgisayar kayıtlarında çoğu 
Süleymaniye'de olmak üzere eliiye yakın 
nüshası görülmektedir ( çeş i t li kütüpha
nelerdeki yazma nüshaları için bk. Brockel
man n, GAL, ı. 538; Suppl., ı . 746; ay rı ca 

bk. el-MaJı:şadü'l-esna, neş redenin giri ş i, 

s. XVI-XVII; Abdurrahman Bedevl , s. I 35-
! 36) Eser Kahire (! 322, 1324, ts. [ei-Mek
tebetü'l-allamiyyeJ) ve Beyrut'ta (ts. [Da
rü'l -kütübi'l-ilmiyyeJ) basılmıştır. Bessam 
Abdülvehhab ei-Cabl'nin neşrinden baş

ka (Kıbrı s ! 407/ 1987) Fazluh Şehade Al
manya, İngi ltere ve Amerika'da bulunan 
altı nüshaya dayanarak eserin ilmi neşrini 
gerçekleştirmiştir ( Beyrut ı 97 ı. ı 982) . 

Kitap üzerine Şemseddin Muhammed 
b. İbrahim ei-Hatlb ei-Vezlrl'nin yaptığı 
çalışma (ei-Menhelü '1-'a?b fi şer/:ıi esma'i 'r

rab) Katib Çelebi tarafından Şer]Ju'l-es

mô'i 'l-l).üsna başlığ ı altında zikredilmiş

se de kendisinin de ifade ettiği gibi eJ
Ma~şadü 'J-esnô'nın muhtasarından iba
rettir (Keşfü '?·?unun, ı ı . ı 033, 1805)za
/:ıu '1-meknfın, l l. 594; Süleymaniye Ktp., M. 
Mu ra d - M. Arif. nr. 190). Eserin Türkçe ve 
İngilizce tercümeleri de vardır (Yurdagür, 
s. 55) . Helmut Ga1je ve Ahmet Arslan ki
taba dair birer makale yazmışlardır (bk. 
bibl.) . 
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!il BEKiR TOPALOÖLU 

L 

MAKSEM 
( ~ ) 

Şehir suyu şebekelerinde 
su t aksim merkezi. 

_j 

Kelimenin aslı Arapça maksim olup 
"suyun koliara ayrıldığı yer" demektir. İlk 
defa Romalılar tarafından kullanıldığı sa
nılan maksemler. dağıtılan suların dış kir
lenmelerden korunması için daima kapalı 
bir bina halindedir. Bu dağ ıtma merkezine 
suyolcular "kubbe" adını da verirler. Mak
seme gelen su tekneveya sandık denilen 
küçük bir havuza alınır. Sandığın düşey yü
zü üzerine su seviyesinden ekseni 96 mm. 
aşağıya yerleşti rilen lüle adlı kısa borular 
vasıtasıyla debi ölçülür. Sandığın içerisin
deki su seviyesini sabit tutmak için lüle
lerin bulunduğu cephenin üzerinde sa
vaklar yer alır ; yağmurların fazla olduğu 
mevsimlerde savcıklardan taşan sular da
ğıtılan yerlere gider. Ana maksemler bü
yük ve gösterişli yapılardır. istanbul'un 
en büyük maksemi, Eğrikapı'daki Savak
lar Kubbesi de denilen Mimar Sinan'ın yap
tığı Eğrikapı Maksemi'dir. Taksim meyda
nına adını veren ve sekiz köşeli bir yapı 
olan Taksim Suyu Maksemi de mevcut mak
serolerin tahribat görmemiş tek ömeğidir. 

1127 (1715) tarihli Kırkçeşme suyunun 
tevzi şemasında Eğrikapı Maksemi'nden 
100 lüle (5200 m3/gün) su dağıtıldığı belir
tilmiştir. Mimar Sinan'ın 976 (1568-69) 
yılına ait tevzi defterinde de aynı miktar 
yazılıdır. Maksernin 124 lülesinden on üçü 
Yedikule yönüne, 111'i ise Fatih itfaiye
si'nin arkasındaki Tezgahçılar Maksemi'ne 
su gönderir. Buradan ayrılan bir dehliz 
Gedikpaşa üzerinden Ayasofya Kubbesi'
ne. bir diğeri de Tahtakale Kubbesi'ne gi
der; bu son iki maksem bugün yolun al
tında kalmıştır. Tezgahçılar Maksemi de 
halen yer altında olmakla birlikte kaldırı

rnın üzerindeki bir taş kaldırılarak içine 
inilebilmektedir. Tabanı yol seviyesinden 

Taksim 
Maksemi

istanbul 


