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MAKTEL 

(~) 

Tanınmış bir veya birkaç kişinin 
öldürülmesini konu alan 

eseriere verilen ad. 
_j 

Sözlükte "öldürmek" anlamındaki katı 
kökünden türeyen maktel "birinin öldü
rüldüğü yer veya öldürülme zamanı; vah
şice öldürme; ölümlere sebep olan büyük 
savaş" demektir. Kelime, Cahiliye devrin
deki öldürmelerden söz eden şiirlerde kati 
karşılığında kullanılmakla beraber (Ebü 'l 
Ferec el-isfahanl, el-Eganf, V. 34; VII, 180; 

X. 75 vd.) tarihi -edebi terim anlamını is
lami dönemde kazanmıştır. Hz. Peygam
ber döneminden itibaren İslamiyet'le il
gili mücadeleler, hilafet meselesinden 
kaynaklanan öldürmeler ahbar, tarih . en
sab kitaplarında genellikle maktel keli
mesiyle karşıtanmış ve ayrı bölümler ha
linde kaleme alınmıştır. Zamanla ölüm
lerin sayısı ve önemi arttıkça "maktel" ve
ya "makatil" başlığı altında tarihi- edebi 
nitelikli müstakil eserler yazılmıştır. Mak
tellerin öldürmeleri konu edinen diğer 
eserlerden farkı. bu metinlerde yalnız 
kati olayının ele alınması ve söz konusu 
hadiselerin etraflı şekilde anlatılmasıdır. 

İlk makteller. önemli kişilerin öldürül
mesini gören veya görenlerden işitenler 
vasıtasıyla bilgi vermek üzere kaleme 
alınmıştır. Bu metinlerde İslamiyet uğru
na katledilen kimselerden söz edilmekle 
beraber Resul-i Ekrem'in akrabalarının ve 
özellikle Hz. Ali nesiinin savaşlar, suikast
lar ve başka sebeplerleöldürülmesi konu
ları daha yaygın biçimde ele alınmıştır. 
Maktellerde ravi zincirinin ve incelenen 
başka kaynakların zikredilmesi ne rağmen 
tarihi gerçekiere uymayan dini- efsane vi 
unsurların da yer aldığı. konunun çok za
man duygulu ve destani bir üslupla iş
lendiği görülmektedir. 

Daha çok Şii müellifleri tarafından ka
leme alınmakla birlikte peygamber aile
sine duyulan muhabbet sebebiyle diğer 
müslümanların yazdığı maktel sayısı da az 
değildir. Arap tarihi ve edebiyatının zen
gin alanlarından birini oluşturan maktel
Ierin ilk örnekleri ll. (VIII.) yüzyılın birinci 
çeyreğine aittir. Fakat bunların önemli 
kısmı kaybolmuş, bir kısmı da orüinal bi
çimde veya tahrif edilmiş haliyle bugüne 
ulaşmıştır. Şii rical kitapları, fihristler ve 
tarih kitapları tarandığında ilk dört yüz
yılda en az otuz iki yazarın bir veya birkaç 
makteli makatil yazmış olduğu görülür 
(Günther, XXV ıı 994]. s. 199). Kaynaklarda 

adı geçen en eski maktel Cabir ei-Cu'fi'
nin ( ö. 128/7 46) günümüze kadar gelme
yen Ma]ftelü('Alf) Emiri'l-mü'minin'i
dir (Sezgin , GAS, 1, 307; U. Sezgin, s. 85, 

13 3). İlk maktel müellifi olarak bilim:! n Şii 
tarihçisi Ebu Mihnefin (ö 157/774) Ma]f
telü ~li (U . Sezgin, s. 60, 114). Ma]ftelü'l
lfüseyin (a.g.e., s. 42, 46, 116-123) , Ma]f
telü lfucr b. ~di (a.g.e., s. 69, 107) . Ma]f
telü MuJ:ıammed b. Ebi Bekir eş-Şıd
di]f (a.g.e., s. 106). Ma]ftelü MuJ:ıammed 
b. Ebi lfu~eyfe (a.g.e., s. 42,106). Ma]f
telü 'Oşman(a.g.e.,s. 42, 62, 102), Ma]f
telü Mus'ab b. Zübeyr(a.g.e., s. 42) gibi 
en az on üç makteli olduğu haber veril
mektedir ( a.g.e., s. 42, 20 ı) . Ebu Mihnef 
hakkında bir monografi hazırlayan Ursula 
Sezgin bu eserlerin bir kısmının ona at
fedildiğini, bir kısmının kaybolduğunu, 
günümüze ulaşan yazmaların ise yapılan 
ilavelerle tahrif edildiğini söylemektedir 
(a.g.e., tür.yer.). Ebu Mihnefin eserleri 
hakkında bilgi kendisinden sonra maktel 
yazan İbnü ' I-Kelbl. Nasr b. Müzahim, 
Ebü'I-Ferec ei-İsfahanl gibi müelliflerle 
Ta beri. Belazürl. Mes'Qdl gibi tarihçiterin 
eserlerin deki. "Ebu Mihnef der ki ;. Lut b. 
Yahya rivayet eder ki" gibi sık karşılaşılan 
alıntılardan elde edilebilmektedir. 

lll. (IX.) yüzyılda tarihi ve içtimal se
beplerin etkisiyle maktel yazanların sayı
sında artış olduğu görülür. Bunların en 
tanınmışları Hişam b. Muhammed ei
Kelbl'nin (ö. 204/819) Ma]ftelü lfucr b. 
'Adi ( a.g.e., s. ı 07). Ma]ftelü 'Oşmdn 
(a.g.e., s. ı02). Ma]ftelü Emiri'l-mü'mi
nin (a .g.e., s. ıı4) ve JVia]ftelü Mus'ab 
b. Zübeyir'i (a.g.e., s. 5ı ); Nasr b. Müza
him ei-Minkarl'nin Ma]ftelü lfucr b. 
'Adi'si (a.g .e., s. 107): İbrahim b. Mu
hammed b. Said b. Hilal es-Sekafi'nin 
Ma]ftelü 'Oşmdn(Sezgin , GAS, 1, 32 ı ; U. 

Sezgin, s. 102) ve Ma]ftelü 'Ali'si (Sezgin, 
GAS, ı. 321: U. Sezgin, s. ıı4) : Medaini'
nin Ma]ftelü ' Oşmdn'ı (Sezgin, GAS, 1, 
315; U. Sezgin, s. ı 02): İbn Ebü'd-Dünya'
nın Ma]ftelü Emiri 'l-mü'minin 'Ali'si 
(Günther, XXV ıı994]. s. 192); Muhammed 
b. Zekeriyya b. Dinar'ın Ma]ftelü ~li'si 
(U. Sezgin, s. ı 14): Abdülazlz b. Yahya ei
CeiOdl'nin Kitabü M aifteli 'Ali'siyle (u. 
Sezgin, s. ı ı 4) Kitabü Ma]fteli 'Oş
mdn'ıdır (a.g.e.,s. 102) . Bu eserler ger
çekte birer tarih kitabı niteliğinde düzen
Ienmekle beraber duygusal ve sanatka
rane üslupla yazılmaları, efsanevl unsur
lar ve şiir örnekleri ihtiva etmeleri sebe
biyle edebi yönü de olan metinlerdir. 

IV. (X.) yüzyılda Hz. Ali ve Hz. Hüseyin 
hakkında yazılan maktelierin yanı sıra Ebu 

MAKTEL 

Tali b akrabalarının ölümlerine ayrılan bü
yük Şii koleksiyonları da vardır. Bunların 

bir kısmı makteli makatil başlığı taşıma
sa da bu tür içinde değerlendirilmesi ge
reken metinlerdir. Önemlileri arasında 
şunlar sayılabilir: Medainl. Esma'ü men 
]futile mine't-Talibiyyin; İbrahim b. Mu
hammed es-Sekafi, Kitabü m en ]futile 
min Ali MuJ:ıammed (Günther, XXV 
ı ı 994). s. 204); Muhammed b. Ali b. Ham
za el-Haşim! el-Alevi, Ma]fdtilü't-Talibiy 
yin (Sezgin , GAS, 1, 322); Ahmed b. Ubey
dullah es-Sakafi, Kitdbü ii Ma]fiitili't
Talibiyyin (Günther, XXV 1 ı 994 ı . s. 204): 

İbn Ukde, Kitabü men şehide ma'a 
Emiri'l-mü'minin ~li(a.g.e.,XXV ı 1994). 

s. 204); Ebü'I-Ferec ei-İsfahanl. Ma]fiiti
lü 't-Talibiyyin (U . Sezgin, s. 59-61 ). Ayrı

ca VII. (XIII.) yüzyılda İbn Tavüs'un el-Mel
hut(Lehaf) 'ala (fi) ]fatli't-tufUf'unu da 
saymak gerekir (Tahran 13 17; Sayda ı 329) . 

Maktel türü Ebü'I-Ferec'in eseriyle Arap 
edebiyatında muhteva, kompozisyon ve 
üslüp bakımından en yüksek seviyeye ula
şır. Ma]fdtilü 't-Talibiyyin, 313 (925) yı
lına kadar Ebu Talib ailesinden öldürülen 
300'den fazla kişinin biyografisini ihtiva 
eder. Yazar öldürülüşünü anlattığı şah
sın özellikleri, ölümüne yol açan olaylar, 
ölümün nasıl olduğuna dair ayrıntılı bilgi 
verir. Ebü'I-Ferec etkili bir üsiOpla kale
me aldığı eserini yer yer şiirlerle zengin
leştirmiştir . 

IV. (X.) yüzyıldan itibaren Arap edebi
yatında tarihi- biyografik makteller fazla 
görülmez. Bundan sonra yazılan eserle
rin hemen tamamı Hz. Hüseyin ve yakın
larının şehadetinden bahseder. Kendile
rinden önceki tarih kitaplarından fayda
Ianılarak kaleme alınan bu maktellerde 
esas tarihi hakikatiere bağlı olmakla be
raber konunun ele alınışı . mucizevi ina
nışlarla dolu içeriği ve işlen işi daha ziya
de edebi eserlerin üstübunu taşır. 
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